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BEVEZETÉS

2014 tavasza óta tart a fegyveres konfliktus 
Ukrajna és az Oroszországi Föderáció között. 
Ami egy relatíve vértelen beavatkozással in-
dult a Krím-félszigeten, egy máig befejezet-
len, komoly fegyveres konfliktussá nőtte ki 
magát Kelet-Ukrajnában.

Ez a háború tele volt meglepetésekkel. 
Először is még a legjobb biztonságpolitikai 
szakértők sem gondolták 2013-ban, hogy 
Európában hamarosan területszerző hábo-
rú fog lezajlani, ráadásul újra felerősödik a 
kelet-nyugat szembenállás, megidézve a hi-
degháború atmoszféráját. Másodszor Nyu-
gaton nagyon kevesen szenteltek figyelmet 
az orosz „új generációs” vagy más néven 
„hibrid” hadviselésnek, még a NATO-t is 
váratlanul érte ennek ukrajnai manifesztáló-
dása. A harmadik meglepetés, hogy mind az 
Európai Unió, mind az USA milyen kevés 
erőfeszítést tett katonai szemszögből Ukrajna 
támogatására, pedig a harcok egyre nagyobb 
területekre terjedtek ki, és kisebb-nagyobb 
intenzitással már évek óta tartanak. [1] 

A cikk célja a szomszédos országban zajló 
újfajta háború tapasztalatainak ismertetése. 
A konfliktus teljes körű katonai aspektusának 
feltárása érdekében bemutatásra kerülnek a 
szemben álló felek stratégiái, a főbb hadmű-
veletek tapasztalatai, valamint a harcászati, 
haditechnikai újítások. A mű döntően Phillip 
A. Karber írása [1] alapján készült. 

STRATÉGIAI  
TAPASZTALATOK

Ukrán stratégia

Az önálló ukrán állam megalakulása után 
több időszakra tagolódik Ukrajna történe-
te. Ennek egy jelentős időszaka az EU-hoz, 
NATO-hoz csatlakozásra való törekvésről 
szólt. Ezeket a külpolitikai célokat támogatta 
az ukrán haderő nemzetközi szerepvállalása 
és mindazok a politikai és katonai erőfeszíté-
sek, hogy nyugati garanciákat kapjon függet-
lensége megőrzése érdekében. Azonban az 
egykor legnagyobb létszámú ex-varsói szer-
ződésbeli hadsereg létszáma folyamatosan 
csökkent, a modernizáció luxusát a meglévő 
katonai büdzsé keretei kivitelezhetetlenné 
tették. [1] 

Nem volt előre látható biztonsági fenyege-
tés, sem anyagi források a hadsereg moder-
nizálására, akkor hát minek bajlódni a stra-
tégiával? [1] 

A Janukovics-rezsim bukása után, amikor 
az oroszok váratlanul megszállták a Krím-
félszigetet, csapatösszevonásokat hajtottak 
végre az orosz–ukrán határon, és aktívan 
támogatták a kelet-ukrajnai konfliktust, az 
ukránoknak hirtelen két hónap alatt kellett 
volna bepótolni az elvesztegetett 20 évet. [1] 
A Krím-félsziget elcsatolásakor Ukrajnának 
nem volt hatékony stratégiája, csak egy el-
avult hadserege. 

ŐZE ZOLTÁN ALEZREDES: 
AZ OROSZ-UKRÁN HÁBORÚ TAPASZTALATAI

C É L K E R E S Z T B E N

„Oroszországnak csupán két szövetségese 
van: a hadsereg és a flotta.” 

Vlagyimir Putyin
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Orosz stratégia

1999-ben egy volt KGB-ügynök, Vlagyi-
mir Vlagyimirovics Putyin került hatalomra 
Oroszországban, és 2005-ös híres kijelentése, 
miszerint „a Szovjetunió összeomlása a 20. 
század legnagyobb geopolitikai katasztrófája 
volt” előrevetítette a változásokat az Európai 
biztonságpolitikában. [11]

Történelmileg a legfontosabb orosz védel-
mi stratégia a potenciális ellenfélnek az orosz 
határoktól való távoltartása, mely még Nagy 
Péter cár idejére vezethető vissza. A XVII. 
és XVIII. század fordulóján hatalmon levő 
uralkodó szerint Oroszország csak akkor 
van biztonságban, ha a környező országo-
kat behódoltatja, így előzve meg bármilyen 
közvetlen támadást Moszkva ellen. (Az elv 
hatékonyságát mind Napóleon, mind Hitler 
megtapasztalhatta.) Tény, hogy napjainkban 
a NATO körülbelül 160 km-re van Szent-
pétervártól, míg ez a távolság a Szovjetunió 
idejében 1600 km volt. [8]

Ezek alapján érthető, hogy egy nyugatba-
rát Ukrajna az orosz nagyhatalmi érdekek 
szempontjából elfogadhatatlan opció.

Az ukrajnai beavatkozás mögött egy – a 
csecsen és Grúzia elleni háborúk tapasztalatai 
alapján modernizált [5] – orosz hadsereg állt, 
a „Geraszimov-doktrína” elvei szerint alkal-
mazva. Az elnevezés alapja az orosz vezérkari 
főnök 2013 márciusában publikált cikke, ame-
lyet sokan forradalmi jelentőségűnek, a hibrid 
háború mérföldkő jellegű megalapozásának 
tekintettek. Valójában azonban az orosz új ge-
nerációs hadviselés koncepciója hosszú, szer-
ves fejlődési folyamat eredménye, amelyben 
Geraszimov írása csak egy láncszem (és nem 
is az utolsó!), annak ellenére is, hogy az írás az 
ukrajnai háborúnak köszönhetően szokatlanul 
nagy nemzetközi figyelmet kapott. Érdekes-
ség, hogy a narratíva mindvégig defenzív, azaz 
a tábornok nem arról ír, hogy Oroszországnak 
hogyan kell hadat viselnie, hanem hogy sze-
rinte a Nyugat hogyan háborúzik. [10]

Az orosz hibrid hadviselés legfontosabb 
sajátossága a katonai és nem katonai elemek 
minden korábbinál szorosabban koordinált 
alkalmazása. A nem katonai eszközök közé 
beletartozik a diplomáciai és gazdasági nyo-
másgyakorlás, titkosszolgálati és különleges 
műveletek, kibertámadások, bűnözői csopor-
tok felhasználása és a lélektani, információs 
műveletek is, amelyre a hagyományos és 
elektronikus média is felhasználandó. [10]

 A hibrid hadviselés azonban nem valami-
féle csodafegyver: nem helyettesíti a katonai 
erőt, éppen csak annak egy újfajta alkalmazá-
sát jelenti, kombinálva a megtámadott állam 
és társadalom nem katonai gyengeségeinek 
hatékony kihasználásával. Amennyiben a 
katonai támadás veszélyét sikerül elhárítani, 
úgy azonnal jelentősen szűkül a hibrid táma-
dó által felhasználható eszközök spektruma. 
[10] Ukrajnában azonban minden feltétel 
adott volt a hibrid hadviselésben rejlő lehető-
ségek kiaknázására.

Az új orosz stratégia kivitelezése annyira 
zseniális volt, hogy mire az ukránok rájöttek, 
hogy „már a spájzban vannak az oroszok”, 
gyakorlatilag elvesztették az egész Krím-fél-
szigetet. Ahogy Marcin Zaborowski, a Len-
gyel Intézet nemzetközi osztályának igazga-
tója egy NATO interjúban megjegyezte, „az 
oroszok nagyon okosak voltak, hogy őszinte 
legyek túljártak az eszünkön.” [21]

Hadműveletek tapasztalatai

Mozgósítás és szemben álló erők
Míg a Krím- félsziget elcsatolása néhány hét 
alatt egyetlen puskalövés nélkül sikerült 2014 
tavaszán1, addig a Kelet-Ukrajnai zavargások 
egy hosszan elhúzódó fegyveres konfliktussá 

1 A Krímben Oroszország alig tízezer katonával, egyet-
len célzott lövés leadása nélkül győzte le a félszigeten 
állomásozó 16 000 fős ukrán fegyveres erőt, miköz-
ben a legnehezebb alkalmazott fegyver a BTR-80-as 
könnyű páncélozott szállító harcjármű volt. [10]
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1. táblázat. A fegyveres konfliktusok változásai Valerij Geraszimov tábornok, orosz vezérkari 
főnök szerint [4;8;18]

Hagyományos hadviselés módszerei Új hadviselési módszerek

•  katonai műveletek megkezdése a hadá-
szati szétbontakozást követően (hivatalos 
hadüzenet);

•  nagy csapatcsoportosítások frontális
összecsapásai, amelyek alapját a szárazföldi 
csapatok képezték;
•  az ellenség élőerőinek és tűzeszközeinek 

pusztítása, terepszakaszok és körzetek 
birtokbavétele, az ellenség területeinek 
elfoglalása;

•  az ellenség szétverése, a gazdasági poten-
ciáljának a megsemmisítése;

•  harctevékenységek a földön, a levegőben 
és a vizeken;

•  a csapatok (erők) vezetése szigorú hierar-
chikus struktúrákban.

•  a haditevékenységek megkezdése a csapa-
tok békeidőszaki erőivel; (egyáltalán nincs 
hivatalos hadüzenet);

•  az összhaderőnemi csoportosítások manő-
verező, kontaktus nélküli műveletei;

•  az ellenség katonai-gazdasági potenciál-
jának gyengítése a kritikus objektumok és 
infrastruktúra azonnali pusztításával;

•  a nagy pontosságú fegyverrendszerek, kü-
lönleges műveleti erők, valamint új fizikai 
elvek alapján működő fegyverrendszerek 
tömeges alkalmazása;

•  civil és katonai intézkedések aránya 4:1;
•  egyidejű ráhatás az ellenség haderejére és 

iparára a hátországban is;
•  a katonai műveletek minden szférában  

(az információs térben is);
•  a közvetlen katonai műveletekkel egy idő-

ben aszimmetrikus és nem lineáris (nem 
közvetlen) műveletek végrehajtása;

•  a csapatok és erők, fegyverrendszerek 
irányítása és vezetése az egységes infor-
mációs térben.

alakultak. Április 15-én ugyanis, dacára an-
nak, hogy az orosz hadgyakorlatok folyama-
tosan zajlottak a határ mentén, és mindvégig 
a levegőben volt az orosz támadás veszélye, 
a kijevi kormány úgy döntött, hogy regulá-
ris fegyveres erőket vet be a szakadárokkal 
szemben, és megkezdődtek az ún. „terrorel-
lenes műveletek”2. [10] Az ukrán hadsereg a 

2 Az elnevezésre jogi okból volt szükség: azzal ugyan-
is, hogy a szakadárokat és az őket támogatókat terro-
ristának bélyegezték, lehetővé vált a fegyveres erők 
belföldi alkalmazása, ami egyébként csak hadiállapot 
esetén lett volna lehetséges. Ez utóbbit viszont Kijev 
politikai okból el akarta kerülni, főképp azért, hogy a 
lépéssel ne igazolja a „polgárháborúba süllyedő Uk-
rajnáról” szóló orosz hivatalos retorikát. [10]

nyilvánvaló nehézségek – elavult szervezeti 
struktúra, modernizáció elmaradása, gyors-
reagálású készenléti erők hiánya- ellenére 
a legnagyobb mozgósítást hajtotta végre 
Európában a II. világháború óta és 15 dan-
dárt mozgatott a térségbe, hogy stabilizálja 
a régiót. [1] A határ közelében gyakorlatozó 
orosz elrettentő erők nagysága meghaladta a 
40 000 főt. [19] Az elrettentés annál is inkább 
hiteles volt, mert a 2008-as grúziai háború 
a gyakorlatban is megmutatta, hogy Orosz-
ország kész és képes saját állampolgárainak 
védelmére hivatkozva hagyományos háborút 
kezdeni egy gyengébb szomszédja ellen. [10]

Bár Moszkva hivatalosan sosem ismerte 
el, hogy – a Krímmel ellentétben – bármilyen 
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köze volna a kelet-ukrajnai szeparatista moz-
galomhoz, az orosz támogatás mégis a kezde-
tektől egyértelmű volt. A donyecki és luhanszki 
szeparatista mozgalom leghatékonyabb erőit 
orosz fegyverekkel harcoló, orosz felszerelést, 
katonai járműveket használó és gyakran azo-
nosítók nélküli, de orosz típusú egyenruhát vi-
selő, igen magas szintű kiképzésben részesült 
– a moszkvai diskurzus szerint következetesen 
helyi ellenállóknak nevezett, valójában azon-
ban döntő többségükben Oroszországból érke-
zett – fegyveresek alkották.3 2014 augusztusá-
ban pedig, amikor az ukrán hadsereg nyerésre 
állt – szintén felségjelzés nélkül – megjelentek 
az orosz reguláris erők. [10]

Kezdeti ukrán sikerek

Miután az átmeneti béketárgyalások kudarcot 
vallottak, 2014 nyarán egy átfogó ukrán had-
művelet indult meg a lázadók ellen. A had-

3 Orosz részről 2014. augusztus közepéig csak néhány 
százfőnyi különleges alakulat és legfeljebb 10–15 000 
önkéntes, zsoldos, pár tucat félreguláris egység vehe-
tett részt az összecsapásokban. [10]

műveletnek három fő célja volt: egyrészt 
csökkenteni a szeparatisták területi bázisát, 
főleg azokban a térségekben, ahol kevesebb 
támogatást élveztek, másrészt lezárni az 
orosz–ukrán határt elvágva ezzel a szakadá-
rok utánpótlási vonalait, másrészt éket ver-
ni a lázongó Luhanszk és Donyeck megyék 
közé.

Szlovjanszki csata: 2014. július elején 
az Ukrán Különleges Erők és a 95. Légi 
Deszant Dandár közös erővel egy gyors, 
döntő ütközetben visszafoglalta a Donyeck 
harmadik legfontosabb városát. Egy 60 fő-
ből álló különleges alakulat, beszivárgott 
a város központjába. Mikor a szakadárok 
észrevették, hogy valakik bejutottak az 
állásaik mögé, azonnal felvették a har-
cot a betolakodókkal. Közben a 95. dan-
dár erői elkezdték körülzárni a várost, a 
szeparatisták soraiban pánik lett úrrá, attól 
való félelmükben, hogy elvágják őket az 
utánpótlási vonalaiktól. A kutyaszorítóba 
való kerüléstől való félelmükben állásaikat 
hátrahagyva 50 kilométerre vonultak vissza 
a várostól. A hatalmas siker még az ukrán 
erőket is meglepte. [1]

2. táblázat. Az ukrán és az orosz haderő számokban [2]

Ukrajna Oroszország

160 000 Aktív állomány létszáma 766 055

234 Harci repülőgépek száma 3547

92 Helikopterek száma 1237

2809 Tankok száma 15 398

8217 Páncélozott harcjárművek száma 31 298

1302 Önjáró lövegek száma 5972

1669 Vontatott lövegek száma 4625

625 Mozgatható rakéta-sorozatlövő rendszerek száma 3793

4,88 milliárd $ Védelmi kiadások összesen 46,6 milliárd $
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Zubrowski „portya”: 2014. augusztus ele-
jén a 95. Légi Deszant Dandár az ismert 
történelem legnagyobb, ellenséges vonalak 
mögötti portyáját hajtotta végre. [1] A 95-ös 
volt Ukrajna legütőképesebb alakulata, amit 
nyár közepére még meg is erősítettek két 
zászlóaljnyi lövészpáncélossal, egy harcko-
csi zászlóaljjal és egy önjáró tüzér zászlóalj-
jal. Az ereje teljében lévő gépesített dandár 
század erejű kötelékre szétbontakozva mor-
zsolta fel a szeparatisták állásait egészen az 
orosz határig, kettévágva ezzel a két „Népi 
Köztársaságot” [1] Az ukrán egység ezután 
visszafordult, és megtisztított mintegy 200 
km hosszú területet Donyeck megye déli ha-
tárán, felszabadítva néhány körülzárt ukrán 
helyőrséget is (mint például a Luhanszk rep-
téren csapdába esett 25. Légimozgékonyságú 
Dandár), majd visszatért a portya kezdőpont-
jára, Szlovjanszk közelébe. A dandár össze-

sen mintegy 450 km-t tett meg, többségében 
ellenséges vonalak mögött. [1]

A hadművelet során, hogy elkerüljék a 
civil áldozatokat, a tüzérség és a páncélos 
erők csak minimális mértékben kerültek be-
vetésre, emiatt elhúzódtak a főként a gya-
logság részvételével zajló harcok a falvak-
ban és városokban.

 A Mihail Zubrowski ezredes vezette por-
tya éket vert Luhanszk és Donyeck megye 
közé, és részben visszaszerezte az ellenőr-
zést az orosz–ukrán határon. [1]

A sikeres ukrán fellépés hatására, az 
oroszok július közepén elkezdték a határ 
túloldaláról indított tüzérségi csapásokkal 
gyengíteni az ukrán erőket. Hat hét alatt 53 
tüzérségi csapást mértek 40 különböző cél-
pontra. Ezek közül a legnagyobb pusztítást 
a zelenopillyai okozta, két ukrán gépesített 
lövészzászlóaljat tizedelve meg. [1]

1. kép. Hadműveleti térkép az ukrán offenzíva utáni helyzetről [3]
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Az orosz „Birodalom visszavág”

Az ukrán offenzíva hatására a szeparatisták 
mindenhol védekezésre és hátrálásra kénysze-
rültek, majd 2014 nyarán ez a kétségbeesett 
védekezés hirtelen offenzívába csapott át. A vi-
lág hamarosan ráébredt, hogy nem a fellázadt 
kelet-ukrajnai bányászok és traktoristák váltak 
egy csapásra a katonai stratégia mestereivé. 

Ilovajszki csata: 2014 augusztusának utolsó 
hetében, amikor már szinte biztosnak látszott 
az ukrán győzelem, 6 orosz zászlóalj harccso-
port lépte át a határt, hogy hátba támadja a mit 
sem sejtő ukrán erőket. Az intervenciós erő át-
gázolt a meglepett és az előző hetek tüzérségi 
csapásai által meggyengített ukrán könnyű és 
gépesített lövész zászlóaljakon. Az oroszok-
nak kevesebb, mint egy héten belül sikerült 
csatlakozniuk a donyecki szeparatistákhoz, 
ráadásul körülzárták az Ilovajszk közelében 
állomásozó reguláris és önkéntes ukrán harco-
ló erőket. A fokozódó pánikban, az ukrán 51. 
Gépesített Dandár kapta feladatul, hogy bizto-
sítsa az ukrán erők visszavonulását a terület-
ről, de a tapasztalatlan parancsnokok és frissen 
sorozott újoncok elmenekültek még azelőtt, 
hogy egyáltalán harcba keveredtek volna az 
inváziós erőkkel.4 Bár Putyin szabad elvonu-
lást ígért a csapdába esett katonáknak, ígére-
tét mégsem tartotta be. A visszavonuló ukrán 
erők olyan masszív tüzérségi tüzet kaptak , 
hogy kénytelenek voltak gyalog menekülni, 
hátrahagyva felszereléseiket és sebesültjeiket. 
A szeparatisták a sebesültek egy részét agyon-
lőtték, más részét fogságba estették, akik kö-
zül a kevésbé szerencséseket megkínozták. [1]

Mariupoli csata: 2014 augusztusában orosz 
zászlóalj harccsoportok lépték át a Rostov- 
Mariupol autópályán keresztül az orosz–uk-
rán határt, és megtámadták a Novoazovszkot 
védő ukrán gépesített lövész zászlóaljat. Egy 

4 A kudarcért a dandár vezetését bebörtönözték gyáva-
ságért, az alegységet feloszlatták [1]

„top-attack” és „termobárikus” töltetű soro-
zatvetőkkel végrehajtott tűzcsapást követően 
az orosz T-72B3 és T-90 harckocsi századok 
legyőzték az ukrán erőket, ezzel szabaddá vált 
az út Mariupol kikötőjéig. A városban beásott 
védők azonban erőteljes tüzérségi támogatás-
sal megállították a külvárosban az orosz elő-
renyomulást. [1] A sikerhez az is hozzájárult, 
hogy ennyire délen már minimális volt a sze-
paratista erők jelenléte és támogatása.

Csata a luhanszki repülőtérért: 2014 ta-
vaszán, mikor a szeparatisták elkezdtek vá-
rosokat és falvakat elfoglalni Kelet-Ukraj-
nában, az ukrán állami vezetés úgy döntött, 
hogy légi deszant dandárjaival megvédi a 
térség két fő repülőterét, a donyeckit és a 
luhanszkit. Ezek az alakulatok ütőképesnek 
számítottak, de csak könnyűfegyverzettel 
rendelkeztek, páncélos erők és nehéztüzér-
ség híján kénytelenek voltak tétlenül nézni, 
ahogy körülöttük a szeparatisták kezére kerül 
minden. Luhanszkban a légi utánpótlás óriá-
si nehézségekbe ütközött, miután az oroszok 
elkezdtek tömegesen légvédelmi eszközö-
ket telepíteni a térségbe, és sikeresen meg-
semmisítettek egy katonai légi szállítmanyt. 
Luhanszk ugyan időlegesen fel lett szaba-
dítva a Zubrowski „portya” során, de az 
utánpótlás kérdése továbbra is megoldatlan 
maradt. 2014. szeptember elején az oroszok 
nehéztüzérségi támadást indítottak a reptér 
ellen, egy páncélos roham előkészítéseként. 
Menteni próbálva a helyzetet az ukránok az 1. 
Páncélos Dandárt küldték a helyőrség felsza-
badítására, de a 40 éves T-64-es ukrán tankok 
alulmaradtak a modernebb orosz T-72B3 és 
T-90 tankokkal szemben. Az ütközet ugyan 
lehetőséget biztosított a légi deszant erőknek 
a visszavonulásra, de a veszteségek még így 
is jelentősek voltak. [1]

Az oroszok a sikeres nyári offenzíva ha-
tására 2015. január 17-én – fittyet hányva a 
Minszk I. fegyverszüneti egyezményre – erő-
teljes téli hadjáratba kezdtek.



ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG FOLYÓIRATA 13

Csata a donyecki repülőtérért: Hasonlóan 
Luhaszkhoz, a repteret könnyű fegyverzetű 
ukrán légi deszantosok védték, de itt sike-
rült létrehozni egy nem túl stabil utánpótlási 
vonalat és tüzérségi támogatás is rendelke-
zésre állt. A jobb hadműveleti helyzet elle-
nére a nehéztüzérségi bombázás és az orosz 
páncélosok ostroma itt is megtette hatását, 
240 napnyi sikeres védekezés után a szétlőtt 
terminál az ukrán védőkkel együtt az ukrán 
reményeket is maga alá temette. Az ukrán ve-
zérkar itt is próbálta menteni a helyzetet egy 
északról és délről indított átkaroló hadműve-
lettel, de a kapkodó vezénylés következtében 
a délen előretörő zászlóalj ráfutott a saját ak-
namezőjére, elveszítve ezzel technikai eszkö-
zeinek többségét. Emiatt a sikeresnek indult 
északi átkarolás is kudarcba fulladt. A reptér 
elvesztése után a védők beásták magukat a 
Donyecktől nyugatra elhelyezkedő falvak 
vonalában előkészített védelmi állásaikba, 
amit azóta is tartani tudnak. [1]

Debalcevei csata: Az orosz nyári offenzíva 
hatására a debalcevei kiszögellést védők ke-
lepcébe kerültek. Öthónapnyi sikeres védeke-
zés után, a helység stratégiai jelentősége mi-
att az ukránok a visszavonulás helyett 8000 
fővel megerősítették a pozícióikat. A téli had-
járat harmadik hetében a szünet nélküli táma-
dások hatására az itt állomásozó erőket már 
három oldalról szorongatták a szeparatisták. 
Putyin ezt a számára kedvező helyzetet fel 
is használta a javában folyó Minszk II fegy-
verszüneti egyezmény tárgyalásakor. Épp a 
tárgyalások befejezése után egy héttel, újra 
mozgásba lendült az orosz hadigépezet. 
A nagy hatótávolságú orosz sorozatvetők 
tüze és a modernebb orosz tankok lehengerlő 
rohamai fejvesztett menekülésre késztették 
az ukrán erőket. Az ukrán 128. Gépesített Lö-
vészdandár felszerelése teljesen odaveszett, a 
katonák gyalogosan menekültek a környező 
erdőn keresztül. Hatalmas erőfeszítéssel a 
kiszögelléstől 30 km-re sikerült egy stabil 

2. kép. Hadműveleti helyzet az orosz intervenció után [3]
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védelmi vonalat kiépíteni, amely megállította 
az orosz előrenyomulást. [1;26]

Az orosz offenzíva sikere a pilóta nélküli 
repülőgépek (továbbiakban: UAV, Unmanned 
Air Vehicle) célfelderítéssel kombinált masz-
szív-területre mért, nem precíziós- tüzérségi 
csapásokban, illetve az orosz páncélos erők 
fölényében rejlett. Az ukrán légierő, köszön-
hetően a korlátozott célfelderítésnek és a le-
vegő-föld rakéták krónikus hiányának, még a 
konfliktus elején is csak csekély jelentőség-
gel bírt. Amint pedig az oroszok elkezdtek 
tömegesen légvédelmi eszközöket telepíteni 
a térségbe, az ukrán gépeket szó szerint kilőt-
ték saját légterükből.5 [1, 27]

A 2015. február 12-én aláírt második 
Minszki fegyverszüneti megállapodás után 
a harcok intenzitása jelentősen csökkent, 
de a fegyvernyugvást ez az egyezmény sem 
hozta el. 

Harcászati, hadi-technikai  
tapasztalatok

A konfliktus legfontosabb harcászati, hadi 
technikai tapasztalatai a következőek:
• Pilóta nélküli repülőgépek tömeges beve-

tése;
• A tüzérség pusztító képességének növeke-

dése;
• Páncéltörő rakéták és harckocsik ellenfor-

radalma;
• A páncélozott szállító harcjárművek haté-

konyságának, szerepének csökkenése.

Pilóta nélküli repülőgépek tömeges  
bevetése
A pilóta nélküli repülőgépek, vagy más né-
ven drónok már egy ideje részei a modern 
hadviselésnek. Az orosz–ukrán háború ezek 

5 A szeparatisták légvédelmi képességének egy ször-
nyű mementója a 2014. július 17-én, állítólag téve-
désből lelőtt maláj BOENIG-777 utasszállító gép, 
mely 300 ártatlan civil halálát okozta.

alkalmazásában is újat tudott mutatni. Bár a 
drónokat mindkét oldal használta, 2014. júli-
us közepétől az oroszok szinte elárasztották 
a légteret velük. A nyári offenzíva során leg-
alább 14 különböző típust figyeltek meg, me-
lyek 5 főbb kategóriára oszthatók [1]:
• Nagyon nagy hatótávolságú stratégiai 

megfigyelő drón;
• Nagy hatótávolságú merevszárnyú drón az 

ukrán dandárok mögöttes területeinek fel-
derítésére;

• Közepes hatótávolságú merevszárnyú 
drónok célpont megjelölésre, kevesebb, 
mint 15 perc válaszidővel összekapcsolva 
a Smercs és Uragan sorozatvető rendsze-
rekkel;

• Rövid hatótávolságú merevszárnyú drónok 
összeköttetésben a BM-21 sorozatvetőkkel;

• Nagyon rövid hatótávolságú quad kopterek 
a védelem felderítésére és csapás utáni 
veszteségbecsléshez.

A drónok alkalmazásának orosz megköze-
lítésében nem is a rengeteg típus és darab-
szám a meglepő, hanem az a képesség, hogy 
a szenzorok adatai alapján létre tudtak hozni 
egy valós idejű célpont azonosító rendszert a 
gyors, masszív, terület-alapú tüzérségi csapá-
sokhoz.6 Ez a nyugati hadviseléstől teljesen 
eltérő szemlélet, mert a NATO inkább nagy 
hatótávolságú felderítő eszközként tekint a 
drónokra, eltekintve a kevés számú és nagyon 
drága csapásmérő típusoktól, mint például a 
Predator. Az orosz módszer három alappillér-
re épül: az UAV-k szenzoros felderítésére, a 
vezetés-irányítási rendszerre, és a készenlét-
ben álló földi csapásmérő eszközökre.[1]

6 2014 szeptemberében például az oroszok Mariupol 
térségében egy drón segítségével azonosítottak egy 
ukrán védelmi állást, majd az UAV megjelenését kö-
vetően 15 percen belül elpusztították azt egy GRAD- 
BM 21 sorozatvető üteggel mért tűzcsapással. A csa-
pást követően a drón ismét megjelent, hogy felmérje 
az ukrán veszteségeket. [1]
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3. kép. Tu–141 ukrán drón típus

A tüzérség pusztító képességének  
növekedése
A nem hivatalos statisztikák alapján a veszte-
ségek kb. 85%-át tüzérségi tűz okozta mind-
két oldalon. Ennek oka egyrészt a főleg orosz 
részről nagy számban alkalmazott új generá-
ciós „szétszóródó” (sub-munition)7, felülről  

7 Ezen lőszertípusok első generációját az USA rend-
szeresítette még az 1980-as években (sub-munitions, 
scattarable mines, DPCIM = Dual-purpose Improved 
Conventional Munitions). Mivel ezek alkalmazása a 
harmadik világ háborúiban sok járulékos veszteség-
gel járt, korlátozásukra nemzetközi egyezmény szü-
letett. Bár sem az USA, sem Oroszország nem írta 
alá az egyezményt, az USA kormánya humanitárius 
okokból leállt a gyártásukkal. [1]

támadó (top-attack), illetve termobárikus 
lőszertípusok, másrészről – a szintén az oro-
szoknál jelentkező trend – a tüzérségi eszkö-
zökön belül a sorozatvetők megnövekedett 
aránya (a korábban jellemző 20%-ról majd-
nem a duplájára 40%-ra). Míg a NATO tag-
országokban az önálló tüzérütegek általában 
dandár szinten jelennek meg, Kelet-Ukraj-
nában az orosz erőknél már a zászlóaljharc-
csoportok rendelkeztek ezzel a képességgel. 
Az orosz tüzérségi eszközök, mind számban, 
mind hatótávolságban felülmúlták az ukráno-
két. [1]

Az új típusú lőszerek és a sorozatvetők 
kombinációjának drámai hatását jól példáz-
za a 2014 nyarán, Zelenopillya közelében az 
orosz termobárikus rakéták tűzében megsem-
misült két ukrán gépesített lövész zászlóalj.

4. kép. BM 21 GRAD sorozatvető

3. táblázat. A konfliktusban használt főbb sorozatvető típusok [1]

Típus megnevezése Töltet űrmérete Hatótáv Lőszertípusok

BM-21 GRAD  
(Jégeső) 40 db 122 mm-es rakéta 20 km hagyományos

BM-21 1 GRAD  
(Jégeső) 40 db 122 mm-es rakéta 30 km hagyományos, szétszóródó

TOS-1 12 db 220 mm-es rakéta 6 km termobárikus 

BM-27 URAGAN  
(Hurrikán) 16 db 220 mm-es rakéta 35 km hagyományos, szétszóródó, 

termobárikus 

BM-30 SZMERCS  
(Tornádó) 12 db 300 mm-es rakéta 90 km hagyományos, szétszóródó, 

termobárikus
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Páncéltörő rakéták és harckocsik  
ellenforradalma
Az 1973-as Yom kippuri háború megmutat-
ta, hogy a páncéltörő eszközökkel felszerelt 
gyalogság milyen hatékonyan tud fellépni 
a harckocsik ellen. Kelet-Ukrajnában, kö-
szönhetően a modern páncéltörő eszközök 
(„tandem” robbanófejes páncéltörő gránát, 
rakéta illetve „felülről támadó” gránátok) 
hiányának, megfordult ez a trend, a moder-
nebb orosz harckocsikkal az ukránok ré-
gebbi típusú harckocsijai pedig nem tudták 
felvenni a versenyt. A konfliktus kezdetén 
a szeparatisták ugyanazokkal a harckocsi 
típusokkal rendelkeztek, mint az ukrán re-
guláris erők (T-64, korai T-72 modell, T-80, 
mindkét oldal felszerelte harckocsijait a 
robbanó reaktív páncélzattal8. 2014 nyár 
utolján az orosz offenzívával azonban 
megjelentek a fejlettebb harckocsi típusok, 
a T-72B 3 és a T-90. [27] A T-72B3 és a 
T-90-es technikai fölényét jól szemléltetik 
a veszteségarányok. Míg az ellenség azonos 
típusú T-72-eseivel sikerrel vették fel a har-
cot az ukránok, minden egyes modernizált 
T-72B3 orosz harckocsi képes volt 3 ukrán 
T-72-est kilőni, mire harcképtelenné vált. 
A T-90-esek esetében még rosszabb a hely-
zet: ez már 6 ukrán T-72-es erejével ért fel, 
és mindezidáig nincs feljegyzés arról, hogy 
az ukránoknak akár egyet is sikerült kilőni-
ük. A T-90-es századok megjelenése döntő 
momentum volt a luhanszki (2014. szept.), 
a donyecki (2015 jan.) és a debalcevei csa-
táknál (2015. febr.) is. Az ukránok 9M113 
Konkursz (NATO: AT-5) páncéltörő rakétái 
hatástalanok voltak a T-90-esek aktív védel-
mével szemben (Aréna rendszer). Egyedül 
a tüzérség tudta távol tartani a modernizált 
orosz páncélosokat.

8 ERA = Explosive Reactive Armor

5. kép. T-90, az orosz páncélos csúcsragadozó

Páncélozott szállító harcjárművek  
hatékonyságának, szerepének  
csökkenése
A hidegháború vége óta a világ hadseregei-
ben egyre hangsúlyosabbá váltak a páncélo-
zott szállító harcjárművek. Az orosz–ukrán 
háborúban tapasztaltak azonban erőteljesen 
megkérdőjelezik e harcjármű típusok túlélő-
képességét a modern háborúkban. A könnyű 
lövészpáncélosokat különösen megtizedelték 
a „szétszóródó” és a „termobárikus” típusú 
tüzérségi lőszerek. Ennek hatásai a harcme-
zőn is megmutatkoztak: az élőerő vesztesé-
gek olyan jelentősek voltak, hogy a katonák 
mindkét oldalon inkább a járműveken utaz-
tak, mint benne. A támadásoknál jellem-
ző volt, hogy a katonák inkább gyalogosan 
rohamoztak, a páncélozott szállító harcjár-
művek pedig távolabbról nyújtottak fedező 
tüzet, ahelyett hogy a gyalogsággal együtt 
nyomultak volna előre.

ÖSSZEGZÉS

Néhány éve még úgy tűnt, a NATO kezd tel-
jesen kiüresedni. A szövetség európai tagjai 
egyre kevesebbet költöttek fegyverkezésre, 
míg az amerikai külpolitika egyre inkább a 
Közel-Kelet, majd Ázsia felé fordult. A szer-
vezetet eredetileg 1949-ben éppen azért hoz-
ták létre, hogy ne engedjék a szovjet katonai 
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terjeszkedést. Ahogy a NATO első főtitikára, 
Hastings Ismay az alapításkor fogalmazott, a 
NATO-nak három célja volt: „Az oroszokat 
kint, az amerikaiakat bent, a németeket pe-
dig lent tartani”. [20] A NATO a Szovjetunió 
összeomlása után alapvetően együttműködő 
politikát alakított ki Oroszországgal, de az 
újjáéledt orosz nagyhatalmi politika új hely-
zetet teremtett. 

Az új orosz doktrína alapján vívott háború 
komoly kihívást jelent, mert a lényege, hogy 
az agresszió burkolt, és nem lépi át azt a ha-
tárt, amely alapján a NATO-nak életbe kéne 
léptetnie az 5. cikkelyt. Azért mégsem lehet 
háborút indítani, mert az orosz tévé égbe ki-
áltó valótlanságokat állít. [7]

A konfliktus élezése Oroszországgal nyil-
vánvalóan nem lehet cél, ugyanakkor az 
orosz katonai erő elrettentése kulcsfeladat, 
leginkább ott, ahol Oroszország fizikai közel-
sége a legjelentősebb veszélyt jelenti: a Balti-
kumban, Lengyelországban és Romániában.

A 2014-es Wales-i Csúcson, a NATO az 
orosz agresszióra válaszul Készenléti Ak-
ciótervet (Readniess Action Plan) fogadott 
el, melynek egyik központi elemét alkotta 
a NATO Erőket Integráló Elemek (NATO 
Force Integration Unit – NFIU) kelet – eu-
rópai térségben történő felállítása. A NATO 
Erőket Integráló Elemek alaprendeltetése 
egy markánsan megjelenő NATO jelenlét 
biztosítása, valamint a Nagyon Magas Ké-
szenlétű Összhaderőnemi Alkalmi Harci Kö-
telék (a továbbiakban: Very High Readiness 
Joint Task Force – VJTF) elemeinek és a 
követő erők gyors telepíthetőségének megte-
remtése. Magyarország is tevékeny szerepet 
vállal a Készenléti Tervben foglaltak meg-
teremtésének terén, melynek hatására 2016. 
szeptember 1-től egy Székesfehérváron te-
lepülő NATO Erőket Integráló Elem került 
aktiválásra.

A 2016. július 8-9. között lezajlott var-
sói NATO csúcstalálkozó egyik legfonto-

sabb döntése pedig az volt, hogy a katonai 
szövetség jóváhagyta: az Oroszország je-
lentette fenyegetésre válaszolva egy-egy, 
összességében mintegy 4 ezer fős zászló-
aljat telepítenek rotációs jelleggel Lengyel-
országba és a három balti államba. A négy 
országban négy különböző parancsnokság 
alatt állomásoznak majd a NATO katonái: 
Lengyelországban amerikai, Lettországban 
kanadai, Észtországban brit és Litvániában 
német vezetés alatt. Utóbbi talán hosszú 
távon a legfontosabb fejleménye a mostani 
csúcsnak: a német hadsereg Európán belüli 
telepítése, ráadásul éppen Oroszország ha-
tárában, egyértelműen azt jelzi, hogy a há-
rom doktrínából, amit a NATO alapításakor 
kötöttek ki, az egyik, a németek lent tartása, 
már érvénytelen. [17] A német katonákat 
egy olyan országba küldi most a NATO, 
amelyet a második világháború idején meg-
szállva tartottak

Lépnie kell a NATO-nak az orosz dezin-
formációs propaganda megállítása érdekében 
is. Az elmúlt évek során Európa-szerte elsza-
porodtak a beazonosíthatatlan eredetű inter-
netes portálok, a sokezres trollcsapatok, ame-
lyek a menekültválsággal kapcsolatban vagy 
az Egyesült Államokról az orosz propagandát 
harsogják. [16] Moszkva a migrációt, illetve 
a migrációval kapcsolatban a helyi populista 
és idegenellenes politikai erők megerősödé-
sét dokumentáltan Európa gyengítésére hasz-
nálja. Az elmúlt évben csak Magyarországon 
több száz ilyen internetes oldalt azonosított 
be az Átlátszó. [14] A problémahalmazt csak 
fokozta a Brexit; Európa politikai elbizony-
talanodása ugyanis önmagában is biztonsági 
kockázatot jelent. Éppen az elbizonytalano-
dás az, amit Oroszország akar. [16]

Egy biztos: Oroszország lépéselőnybe 
került a NATO-val szemben, és üzent a vi-
lágnak: ha bárki orosz érdekeket sért a világ-
politika színpadán, Putyin jéghideg, acélos 
tekintetébe ütközik.
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6. kép. Putyin 2007-ben a Time címlapján,  
mint az év embere [28]
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BEVEZETÉS

A pápai repülőtér építése 1936-ban kezdő-
dött meg. A kezdetben füves, később beton 
felszállópályás repülőteret a második világ-
háborúban magyar és német katonai szerve-
zetek használták. 1945-től 1961-ig a szovjet 
légierő bázisaként is működött. 1961-től a 
47. Harcászati Repülőezred bázisa lett a pá-
pai repülőtér. A repülőtér felszállópályáját 
1984-1985 között megerősítették, felújítot-
ták. Az 1970-es évektől a rendszerváltásig 
tartó időszak a repülőtér „aranykorának” 
tekinthető. Az ezredfordulóra a laktanyai 
épületek, üzemanyagtöltő állomások, a köz-
lekedő utak, a navigációs és fénytechnikai 
eszközök műszakilag elavultak, 2001. június 
30-án pedig a Magyar Honvédség 47. Harcá-
szati Repülőezred megszűnt.

2001. július 1-jén megalakult a Magyar 
Honvédség Pápa Bázisrepülőtér. 2004-től a 
repülőteret az NSIP1 segítségével kezdték el 
modernizálni és még ebben az évben Pápára 
települt a Nyugat-magyarországi légi kutató-
mentő szolgálat két helikoptere (ma már csak 
egy helikopter állomásozik Pápán) is. 2005. 
szeptember 26-án a repülőteret ünnepélyes 

1 North Atlantic Treaty Organisation Security Invest-
ment Programme (NATO Biztonsági Beruházási 
Program).

keretek között átadták és megnyitották a ka-
tonai légi forgalom számára.

A SAC2 program a NATO3 kezdeménye-
zésre, a szövetség stratégiai légi szállítási 
képességhiányának csökkentése érdekében 
indult 2007-ben. Végül tíz NATO-nemzet4 és 
két PfP5 nemzet6 írták alá a Stratégiai Légi 
Szállítási Képességről szóló, 2008. szeptem-
ber 23-án hatályba lépett MoU7-t, lehetővé 
téve ezzel az NSPA8 létrehozását és a SAC-
program beindítását. 

Az első C-17 Globemaster III 2009. július 
18-án érkezett meg az MH Pápa Bázisrepü-
lőtérre. 2009. szeptember 21-én és október 
12-én a második, illetve a harmadik gép is 

2 Strategic Airlift Capability (Stratégiai Légiszállító 
Képesség).

3 North Atlantic Treaty Organisation (Észak-atlanti 
Szerződés Szervezete).

4 SAC programban részt vevő NATO tagállamok: 
Amerikai Egyesült Államok, Bulgária, Észtország, 
Hollandia, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, 
Norvégia, Románia és Szlovénia.

5 Partnership for Peace (Partnerség a békéért): résztvevői 
a NATO és az egykori Varsói Szerződés tagállamai. 
A szervezetet 1994-ben saját kezdeményezésére a 
NATO és 23 más állam hozta létre.

6 SAC programban részt vevő PfP tagállamok: 
Finnország és Svédország.

7 Memorandum of Understanding (Egyetértési Szán-
dék nyilatkozat).

8 NATO Support and Procurement Agency (NATO 
Támogató és Beszerzési Ügynökség).

ORBÁN ATTILA SZÁZADOS:  
A MAGYAR HONVÉDSÉG PÁPA BÁZISREPÜLŐTÉR  

FEJLESZTÉSEINEK VIZSGÁLATA  
A MULTIMODALITÁS ÉS A BEFOGADÓ NEMZETI 

TÁMOGATÁS TEKINTETÉBEN

L É G I E R Ő  H A D E R Ő N E M
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megérkezett. Azóta ezzel a három géppel 
működik a SAC program. Műveleteik inten-
zitására jellemző, hogy 2009 óta több mint 
20000 repült óra alatt mintegy 1600 szállí-
tást hajtottak végre, több mint 90 500 utast és 
59 400 tonnányi anyagot szállítottak9.

Magyarország a Stratégiai Légi Szállí-
tó Képesség program számára Host Nation 
Support10-ot nyújt, melyhez a legmagasabb 
szintű szövetségesi direktíva a Befogadó 
Nemzeti Támogatás NATO Alap és Irányel-
vei (MC 334/2), hazai jogszabály a befoga-
dó nemzeti támogatás részletes kormányzati 
feladatairól szóló 55/2010. (III. 11.) Korm. 
rendelet.

A SAC Befogadó Nemzeti Támogatás 
keretén belül igényelt feladatok garantálá-
sa érdekekében a bázisrepülőtéren jelentős 
mértékű beruházási, fejlesztési programot 
hajtott végre a Honvédelmi Minisztérium, 
ami leginkább infrastrukturális területen volt 
jellemző. 

AZ MH PÁPA BÁZISREPÜLŐTÉR 
KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATAI

A repülőterek felderítésénél, osztályozásánál 
a repülőtér infrastruktúrájához kapcsolódó 
közlekedési hálózatot is vizsgálnunk kell. Az 
MH Pápa Bázisrepülőtérnek jelenleg köz-
vetlen közúti és vasúti kapcsolatai vannak, 
viszont a Győr-Gönyű kikötő viszonylagos 
közelsége miatt a vízi szállítási lehetőséget is 
figyelembe kell venni. 

A közúti szállításoknak a civil és a kato-
nai életben is fontos szerepe, nagy jelentősé-
ge van. Főként a rövid és középtávú közúti 
szállítások gazdaságosak, de számos előnye 
miatt a nemzetközi, nagytávolságú alkal-
mazás is felmerül. Az MH Pápa Bázisrepü-

9 Húszezer órán túl 
http://www.honvedelem.hu/cikk/58680_huszezer_
oran_tul (letöltés ideje: 2016. augusztus 15.).

10 Befogadó Nemzeti Támogatást (BNT).

lőtérnek ezért jó közúti kapcsolatokkal kel-
lene rendelkeznie, amit jelenleg sajnos nem 
mondhatunk el róla. A térségben levő közúti 
hálózat elavult, hiányos. Pápa városát és így 
a repülőteret autópályán, autóúton és elsőren-
dű főúton sem lehet közvetlenül megközelí-
teni. A települést csak egyetlen másodrendű 
főút, a 83. számú kapcsolja össze az M-1 jelű 
(E60) autópályával, illetve a 8. számú (E66) 
elsőrendű főúttal (1. sz. ábra). Az M-1-es au-
tópályát a repülőtérről jelenleg 40–45 perc 
alatt lehet elérni, annak ellenére, hogy a tá-
volság mindössze 40 km. 

1. ábra. Az MH Pápa Bázisrepülőtér közúti 
kapcsolatai. Forrás: saját szerkesztés  

a www.google.hu/maps alapján.

Az M-1-es autópályát a 8. számú főúttal ösz-
szekötő 83. számú másodrendű főút 71,7 km 
hosszú, 10 tonna tengelyterhelésre van mé-
retezve. Az M1-es autópálya – Győr közti 
szakasz kivételével 2×1 sávos. Szerkezete az 
egyes szakaszokon változó, de jellemzően 6-7 
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méter széles aszfaltbeton burkolatú, ami jelen-
leg már elég rossz állapotban van. Különböző 
szakaszain más a forgalom nagysága, a Pápa – 
M-1-es autópálya közti részen nagyobb (nagy-
ságrendileg 6000 egységjármű/nap), mint a 
Pápa – 8-as számú főút közti szakaszon. A 83. 
számú másodrendű főút M-1 autópálya – Pápa 
közti szakaszának burkolat megerősítése és 
szélesítése az aktuális IKOP11-ban is szerepel, 
amit a kormány a 231/2016 (VII.29) kormány-
rendeletben is rögzített. A főút Pápa – Győr 
közti szakaszának átépítésére, korszerűsítésé-
re az akkori kormány már a Strategic Airlift 
Capability program indulása előtti felmérési 
szakaszban ígéretet tett egy tárgyalóbizottsá-
gon keresztül. A Pápa – Győr közti szakaszon 
a mostani fejlesztési tervekben nem csak a 
burkolat megerősítése, hanem településeket 
elkerülő új út létesítése is szerepel a szakaszon 
levő összes községnél: Takácsinál, Gyarmat-
nál, Tétszentkútnál, Tétnél és Győrszeme-
rénél, tehát jelentősen módosulni fog a 83. 
számú főút nyomvonala. A fejlesztés jelenleg 
még csak előkészítési fázisban van, viszont az 
mindenképpen örömteli hír, hogy a kormány 
a beruházást kiemelt projektté nyilvánította12, 
így az engedélyezési és egyéb eljárások határ-
ideje kb. felére csökken.

A következő közlekedési alágazat, amelyet 
vizsgálnunk kell, az a vasút. A vasúti áruszál-
lítás előnyeit a nagy tömegű szállítmányok 
viszonylag nagy távolságra való szállítása-
kor lehet a legjobban érzékelni. Igaz, hogy 
a közúti szállításokhoz képest az eljutási idő 
vasúton hosszabb, azonban kisebb a szállítás 
fajlagos költsége, élőmunka-igénye valamint 
kevésbé függ a külső, környezeti hatásoktól. 

11 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program, 
mely a 2014 és 2020 közti fejlesztési irányokat ha-
tározza meg és részletezi is azokat. Az IKOP-ot az 
1696/2014. (XI. 26.) kormány határozat tette hivata-
lossá.

12 1553/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat, a Magyar 
Honvédség Pápa Bázisrepülőtér fejlesztése érdekében 
szükséges források biztosításáról.

Ezek alapján elvárható lenne, hogy a vas-
út részaránya a közlekedési rendszerben a 
közúttal vetekedjen, azonban ez korántsem 
így van. Ennek okát a vasúti pályák kisebb 
hálózatsűrűségében, különböző nyomtáv-
szélességében, illetve a vontatási nemekben 
kell keresni, melyek még az Európán belüli 
vasúti forgalmat is lassítják, hiszen nyom-
távkülönbségeknél a rakomány átrakására, 
vontatási nembeli eltérés esetén pedig moz-
donycserére van szükség. A nehézségek elle-
nére azonban vitathatatlan a vasút jelentősé-
ge, főként a katonai szállítások tekintetében. 
Fel kell tehát készülni arra, hogy az MH 
Pápa Bázisrepülőtér fejlesztésével létre fog 
jönni egy remek adottságokkal rendelkező 
multimodális logisztikai központ és így a 
repülőtérre irányuló, főként nemzetközi vas-
úti szállítási igények ugrásszerűen megnő-
nek. A repülőtér rendelkezik iparvágánnyal, 
ami a Pápa – Tatabánya, 13. számú vonalról 
ágazik ki. A 13. számú vonal pedig Pápánál 
kapcsolódik a 10. számú, Győr – Pápa –  
Celldömölk vonalhoz (2. ábra), ami a repü-
lőtér vasúti megközelítésében kulcsszerepet 
játszik, hiszen ez a vonal kapcsolódik a IV. 
számú Helsinki-folyosóhoz (Bécs – Buda-
pest – Konstanca), valamint az említett vonal 
és 20. számú vasútvonal Celldömölk – Boba 
szakaszának érintésével az V. számú korri-
dor (Velence – Budapest – Lviv) is elérhető. 
Ez utóbbi folyosó a szlovéniai Koper kikötő 
miatt -főként a Magyar Honvédség számára- 
nagyon fontos. A felújítások hiánya miatt a 
72,4 kilométer hosszú Győr – Pápa – Cell-
dömölk hazai törzshálózati fővonal alépít-
ménye és felépítménye is nagymértékben 
elhasználódott, elavult. A 10. számú vonal 
egyvágányú, szemben az 1. számú nemzet-
közti törzshálózati fővonallal, valamint a 
szintén A.1. kategóriájú Celldömölk – Boba 
szakasz jelenlegi és a 25. számú nemzetkö-
zi törzshálózati vonal jövőbeni, a fejlesztési 
elképzelésekre alapozott, később megépülő 
kétvágányú pályájával.
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2. ábra. Az MH Pápa Bázisrepülőtér vasúti 
kapcsolatai. Forrás: saját szerkesztés  
a http://www.vasutallomasok.hu/von.

php?num=10 alapján

A tengelyterhelés13 fontos tényező a vas-
úti közlekedésben is. A megengedett legna-
gyobb tengelyterhelés a 10. számú vonalon 
21 tonna, ami elmarad a hozzá kapcsolódó, 
nemzetközi törzshálózati pályák 22,5 tonnás 
tengelyterhelésétől. A terhelési értékeket vas-
úti szállításnál nem csak a tengelyterhelés, 
hanem a folyómétersúly14 is jellemzi. A Győr 
– Pápa – Celldömölk vonalon ez az érték 
6,4 tonna/méter, szemben az 1., 20. és 25. 
számú vonalak 7,2 tonna/méteres folyómé-
tersúlyától. Ezek a paraméterek azért fonto-
sak, mert a kötött pályából adódó tulajdonsá-
gok miatt egy – egy viszonylatba a legkisebb 
tengelyterhelés, illetve folyómétersúly figye-
lembe vételével lehet csak vonatot tervezni.

A Győr – Pápa – Celldömölk vonalra en-
gedélyezett sebesség Győr – Vaszar szakaszon 
80 km/óra, a Vaszar – Celldömölk szakaszon 

13 A vasúti kocsi saját-, valamint a rakomány tömege 
összegének és a tengelyek számának hányadosa.

14 A vasúti kocsi saját-, valamint a rakomány tömege 
összegének és a be nem nyomott ütközők közötti –
méterben kifejezett- hosszának hányadosa.

100 km/óra, ráadásul jelentős hosszon további 
sebességkorlátozásokkal terhelt. Ezzel szem-
ben a Budapest – Hegyeshalom vonal egyes 
szakaszain140–160 km/óra az engedélye-
zett sebesség, a Celldömölk – Boba szakasz 
100 km/óra sebességű – ami a szakasz 10 ki-
lométeres hosszát figyelembe véve elégséges 
– és a 25. számú vonal is 160 km/óra pályase-
bességű lesz a fejlesztések után.

A tehervonatok számára kategorizált vo-
nalrendszerben a Győr – Pápa – Celldömölk 
vonal csak II. kategóriás, szemben az 1. és 
20. számú vonalakkal, amik I. kategóriás vo-
nalaknak számítanak, ráadásul a fejlesztések 
hatására a 25. számú, Hodos – Zalaegerszeg 
– Zalaszentiván – Ukk – Boba vasútvonal is 
I. kategóriás lesz.

A pápai állomás és az iparvágány közti 
kapcsolatot megteremtő 13. számú, Pápa – 
Tatabánya vonal 18,5 tonna tengelyterhelésű, 
egy vágányú, dízel vontatású. Ezt a vonalat 
2007-től kezdve csak tehervonatok használ-
ják igaz ezek is csak minimális mértékben, 
havi szinten 1-2 szerelvény közlekedik Pápa 
és Franciavágás között. 

A 10. számú vasútvonal jelentőségét felis-
merve már régóta vannak fejlesztési elképze-
lések rá. Először a vonal 120 km/órára történő 
fejlesztését, tengelyterhelésének 22,5 tonnára 
való emelését, villamosítást irányoztak elő. 
Később, a 2007-2013 közti időszakról szóló 
KözOP15 alapján a tervezett közlekedésfej-
lesztési elképzelések szerint már 160 km/órára 
történő fejlesztés volt előirányozva16. Mind-
ezek ellenére a munkálatok nem csak hogy 
nem kezdődtek el, hanem a legújabb stratégiai 
szintű közlekedésfejlesztési dokumentum-
ban, a 2014–2020 közti időszakra érvényes 
IKOP-ban már egyáltalán nem is szerepel a 

15 Közlekedés Operatív Program, ami egy adott időszak 
közlekedésfejlesztési elképzeléseit tartalmazza.

16 1004/2007. (I. 30.) Korm. határozat, a 2007–2013 
közötti időszakban megvalósítani tervezett közle-
kedés fejlesztési projektek indikatív listájáról.
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10-es számú vasútvonal ezen időszak alatti 
fejlesztése. Ennek oka valószínűleg az, hogy 
a Győr – Pápa – Celldömölk vonal fejleszté-
se helyett a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. 
(GYSEV Zrt.) kezelésében lévő Szombathely-
Csorna-Mosonszolnok, 16. számú vasútvonal 
modernizációjára került sor, amit 2015-ben be 
is fejeztek.

A harmadik, repülőtérhez kapcsolódó köz-
lekedési alágazat, a vízi közlekedés az egyik 
legrégebbi szállítási forma, a nem romlandó, 
nagy tömegű, nem sürgős áruk szállítására 
alkalmas. Európa legjelentősebb belvízi útja 
a Duna-Rajna-Majna-csatorna megépítésé-
vel kialakult Európában egy 2415 km hosszú 
belvízi hajózási út az Északi- és a Fekete-ten-
ger között. Ez a VII. számú Helsinki-folyosó 
melynek magyarországi hossza 378 km.

A Duna magyarországi szakaszán 6 vá-
rosban 8 kikötőt különböztetünk meg. Ezek 

egyike Győr-Gönyű kikötő, ami Pápától köz-
úton 70 km-re található (3. sz. ábra). Ezért 
bár az MH Pápa Bázisrepülőtérnek nincs 
közvetlen vízi kapcsolata, a viszonylag kis 
távolság miatt figyelembe kell venni a vízi 
szállítás lehetőségét is. Erre a közelmúltban 
volt is példa, méghozzá a 2015 júniusában 
megrendezett „Capable Logistician 2015” 
gyakorlat alkalmával, mikor a német hadse-
reg a személyi állományát légi úton, techni-
kai eszközeit pedig vízi úton a Győr-gönyűi 
kikötőn keresztül juttatta el Pápára és Várpa-
lota térségébe.

AZ MH PÁPA BÁZISREPÜLŐTÉR 
EDDIGI FEJLESZTÉSE, FEJLŐDÉSE

A NATO Biztonsági Beruházások a repülőtér 
újranyitása után az infrastrukturális fejleszté-
sek motorjai voltak. A beruházások célzottan, 

3. ábra. Az MH Pápa Bázisrepülőtér vasúti kapcsolatai. Forrás: saját szerkesztés  
a http://www.agr.unideb.hu/ebook/logisztika/image229.jpg alapján.
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2 vadászrepülőgép század fogadására tették 
alkalmassá a repülőteret:
• 2003. évben befejeződött az MH PBRT 

korszerűsítését képező CP 3A0053 képes-
ségcsomagban szereplő végbiztonsági sá-
vok, átfegyverző zónák, hajtóművező hely, 
repülőgép vészfékező (BAK-12), valamint 
a folyékony oxigéntároló hely munkálatai-
nak kivitelezése és műszaki átadása;

• 2004-ben a CP 3A0053 képességcsomag-
ban szereplő 5 db vadászrepülőgépet ki-
szolgáló 19A javító hangár, valamint 22F 
általános javító műhely építése zajlott. 
Még ebben az évben elkészült a hangár 
előtti „Juliette” apron17 és a „Delta” gu-
rulóúttal összekötő „Foxtrott” gurulóút is. 
A hangár jelenleg a nyugat-magyarországi 
kutató-mentő egység helikopterének és a 
Boeing cég raktárainak ad helyet;

• C-17 repülőgép állóhelyek kialakítása: az 
„Alfa” és „Delta” gurulóutak találkozásá-
nál, a „Mike” apront 2009 és 2010 közt 
átépítették, kibővítették, így a Pápán állo-
másozó 3 db C-17 szállító repülőgépnek 
megfelelő méretű állóhelyet tud biztosíta-
ni;

• 2004. januárjában megkezdődött a fény-
technikai rendszer kiépítése, amit 2005. 
12. 15-én adtak át. A beruházással párhu-
zamosan a bejövő fénysor telepítési sávjá-
ban az erdő irtása is megtörtént;

• 2006-ban hajtották végre az ILS/DME 
(mellékirány) berendezés és a DVOR/
DME (körsugárzó irány szögadó és tá-
volságmérő) antenna berendezés és hozzá 
kapcsolódó Esser 8010 oltásvezérlő rend-
szer telepítését, valamint a felszállópálya 
mellékirányba telepített ASR közel körzeti 
felderítő lokátor berendezés és tartozékai-
nak rendszerbe állítását;

• 2004 és 2006 között megépült az összesen 
5000 m3 tárolókapacitású repülő üzem-

17 apron, vagy előtér: a repülőgépek és helikopterek 
számára kialakított állóhely.

anyag tároló a bázis északi és déli részén. 
Az északi repülőgép üzemanyag tároló 
mellett egy napi 600 m3 kapacitású vas-
úti lefejtő állomás is megépült. Elkészült 
a repülőtér használatában lévő belső ipar-
vágány teljes cseréje (2400 vfm18 hosszan 
22,5 tonnás tengelyterhelést tesz lehetővé), 
valamint az üzemanyag vizsgáló laborató-
rium is;

• 2008-ban elkészült a régebben RP-70-nek 
nevezett repülőtéri területen a robbanó-
anyag tároló komplexum, a hozzá tartozó 
mikrohullámú behatolás jelző, valamint 
kamerás megfigyelő rendszerrel;

• 2003. 06. 25-én befejeződött a 36. számú 
épületben az ICC munkahelyek kialakítá-
sa;

• 2008-ban meteorológiai eszközparkot sze-
reztek be és telepítettek.

A kezdeti, NSIP-s fejlesztések alapköveit 
(mint például az új üzemanyag rendszer) ki-
használva a SAC forrásból történt fejleszté-
sek alkalmassá tették a repülőteret stratégiai 
szállító repülőgépek állomásoztatására is, 
ami addig csak korlátozottan volt fogadóké-
pes az ilyen géptípusok tekintetében:
• A személyforgalom számára az 1-es kapu-

nál sorompó, távirányítású kapu, kamerák, 
mágneskártyás beléptető rendszer, átvizs-
gáló öböl és a szolgálat által használt épü-
let felújítása történt meg;

• A teherforgalom számára a 2-es kapunál 
sorompó, távirányítású kapu, kamerák, 
mágneskártyás beléptető rendszer, átvizs-
gáló öböl és a szolgálat által használt épü-
let felújítása történt meg;

• Az MH Pápa Bázisrepülőtér belső útháló-
zatának javítási munkái (aszfaltozás, ká-
tyúzás, vízelvezetés) készültek el;

• Elkészült a laktanyát körülvevő kerítés tel-
jes cseréje, pótlása mintegy 10 km hosszon, 
ezen kívül a kerítés felügyelete érdekében 

18 vágány folyóméter.
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kamera-rendszer telepítése, valamint a kerí-
tés belső oldalán járőrözési útvonalat kiala-
kítása történt meg;

• Az 5. számú legénységi szállóépület a 
Heavy Airlift Wing és NATO Support and 
Procurement Agency igényei alapján iro-
daépületté lett átalakítva;

• A HAW és Boeing igényei alapján felújí-
tották a 37. számú épületet (régi hangárt);

• Két darab 100 m3-es tűzivíz tároló meden-
cét is felújítottak;

• A 17. számú tantermi épület jelenleg kettős 
használatú, melynek földszintjét felújítot-
ták és a HAW nemzeti támogató elemei 
(USA, Hollandia, Svédország és Norvé-
gia) használnak, első emeletén pedig az 
MH Pápa Bázisrepülőtér Logisztikai szá-
zada települ;

• A régi vadászrepülőgép fedezékek közül 
többet átadtak a HAW, illetve a Boeing ré-
szére. Ezek közül a 201-es és a 203-as fe-
dezék felújítása megtörtént, így már meg-
felelően zárhatók és védelmet nyújtanak a 
rágcsálók és az időjárási viszonyok ellen;

• Állománygyűlések, eligazítások, konfe-
renciák biztosítása érdekében az 53. szá-
mú épületet, a Csapat Művelődési Otthont 
(CSMO) felújították és modern hangtech-
nikai eszközökkel is felszerelték;

• Zászló park kialakítása: az 1-es kapuval 
szemben a SAC-ben résztvevő nemzetek, 
a NATO, Boeing és az NSPA zászlói szá-
mára alakították át a korábban Vlagyimir 
Mihajlovics Komarov-ról elnevezett par-
kot. Az új zászlópark a Strategic Airlift 
Capability programban részt vevő nemze-
tek összetartozását hivatott jelképezni;

• Étkezde felújítása: a 12-es számú, legény-
ségi étkezde felújítása 2009-ben történt 
meg. A felújítás után az élelmezési anyag-
raktár is ebben az épületben kapott helyet. 
A használatba vétel után a 11-es számú 
épületet, a tiszti étkezdét bezárták;

• Tornaterem felújítása: az MH Pápa Bá-
zisrepülőtér, illetve a Heavy Airlift Wing 

katona állományának fizikai állóképessége 
megőrzése és fejlesztése érdekében a lak-
tanya tornatermét felújították, majd bőví-
tették;

• A megbízható őrzés-védelem érdekében az 
őr-szolgálat részére egy különálló épületet 
jelöltek ki és újítottak fel. A riasztókat és 
kamerákat is ide kötötték be, valamint az 
épület mellé az őrkutyák számára kennele-
ket építettek;

• 2010-ben átadták a teljesen felújított gyen-
gélkedő épületet, amelyet közösen hasz-
nált a Heavy Airlift Wing, valamint az MH 
PBRT egészségügyi állománya. Az új – 
ROLE 1 besorolású – létesítmény magas 
színvonalú ellátást biztosít az MH Pápa 
Bázisrepülőtér, valamint a bázison telepü-
lő HAW teljes személyi állománya részére;

• 2010. február 23-án ünnepélyes keretek 
között átadták a C-17-es repülőgépek új 
állóhelyét. A 22 ezer négyzetméteres ál-
lóhely jó lehetőségeket biztosít a gépek 
korszerű és gyors kiszolgálásához. A be-
ruházással egy időben üzembe állították a 
jégtelenítő berendezést és lerakták egy jö-
vőben felállítandó üzemanyag ellátó rend-
szer alapjait is;

• Az ICAO előírások maradéktalan biztosí-
tása érdekében a 102. számú, tűzoltó épü-
letet felújították és kibővítették. Ezzel egy 
időben a hozzá kapcsolódó út felújítása és 
a „Delta” guróútra kivezető új, 125 méter 
hosszú út létesítése is megtörtént;

• A „Mike” apron, tehát a C-17 Globemaster 
III. típusú gépek állóhelye köré biztonsági 
okokból kerítést és az azt megfigyelő ka-
merarendszert telepítettek;

• 2015-ben a légi járművek számára már 
nem használatos „Echo” gurulóút mellé 
közlekedésbiztonsági okokból lámpateste-
ket állítottak fel, így az éjszakai közleke-
dés az érintett területen kevésbé balesetve-
szélyes;

• 2011-ben a Repülőtéri Automatizált Föld-
felszíni Megfigyelőrendszer (MAWOS 
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vagy Modular Automated Weather Ob-
ser vation System) szinte teljes felújítása 
megtörtént. A továbbra is használt optikai 
kábelek mellett egy vezeték nélküli kom-
munikációs vonalat is kiépítettek, amit tar-
talék kommunikációs csatornaként tudunk 
használni;

• A 2013–2014-ben az MH Pápa Bázisrepü-
lőtéren épült SAC Interim Cargo Facility 
(tranzitáru-raktár) egy alumínium szerke-
zetű, mintegy 1800 m2 felületű sátortetős, 
temperált légterű épület; kerítéssel körbe-
zárva, parkolóval és a repülőtér gurulóútja-
ira kivezető összekötő utakkal ellátva. Az 
új létesítmény költséghatékony megoldás 
a légi úton, közúton, vagy vasúton érke-
ző tranzitáru ideiglenes tárolására a C-17 
Globemaster III repülőgépekkel történő to-
vábbszállításig. A tranzitáru-raktár időjárá-
si körülményektől független, mérsékelten 
klimatizált környezetet biztosít a különbö-
ző áruk tárolására. A létesítmény 282 millió 
forintos összköltségvetésből (1,26 millió 
USD) épült, melyet az NSPA együttműkö-
désével a 12 SAC nemzet finanszírozott, a 
bekötőutak megépítését pedig a Honvédel-

mi Minisztérium vállalta. A SAC tranzit-
áru-raktár átadásával egy újabb képességre 
tett szert a repülőtér és egyre közelebb ke-
rültünk ahhoz a célhoz, hogy az MH Pápa 
Bázisrepülőtér légi mobilitási központként 
működhessen a Strategic Airlift Capability 
program tagállamainak logisztikai művele-
tei számára;

• C-17 Globemaster III repülőgép befoga-
dására alkalmas hangár és a hozzátartozó 
háttérműhelyek, raktárak, irodák építésé-
vel a SAC létrehoz egy komplexumot (4. 
sz. ábra), ahol a munkavégzés gyakorlati-
lag egy területre korlátozódva valósulhat 
meg, olyan módon, hogy a célszerű elhe-
lyezkedés még a hatékonyságot is növeli. 
A hangáröböl megépítése olyan számítás-
sal történik, hogy szükség esetén még egy 
hasonló méretű repülőgép befogadására 
alkalmas hangár közvetlen mellette meg-
épülhessen. A munkaterület előkészítése 
során a korábban elhelyezett közművek 
kiváltásáról és felújításáról is gondoskodni 
kellett, továbbá le kellett bontani a hetve-
nes évek végén épült repülőgép fedezé-
kekből négy darabot. Az átadást ez évre 

4. ábra. A hangár komplexum látványterve. Forrás: https://www.sacprogram.org/en/SAC%20Gallery/
SAC%20Hangar%20Complex%20concept%20image.jpg.
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tervezik. A SAC program történetében 
ez az eddigi legnagyobb infrastrukturális 
beruházás a pápai Fő Műveleti Bázison 
(MOB);

• Az új, C-17 hangár megépülése miatt a 
régi repülésirányító toronyból a leszálló 
irány vizuális megfigyelése akadályozta-
tott lett volna, ezért egy új, 35 méter ma-
gas, körkörös kilátást biztosító irányító 
tornyot kellett létesíteni. Megvalósításával 
a légiforgalmi irányító szolgáltatás techni-
kai színvonala és általa a repülésbiztonság 
is jelentősen nőtt. Az épület átadása 2015-
ben megtörtént.

Igaz ugyan, hogy az MH Pápa Bázisrepülő-
téren történt és folyamatban levő fejleszté-
sek nagy része NSIP-s vagy SAC-programos 
pénzek bevonásával történt/történik, azonban 
ezen felül tisztán nemzeti fejlesztésekkel is 
találkozhatunk.

A laktanya-rekonstrukciós program kereté-
ben egy 2001-től kezdődő, tíz év időtartamra 
tervezett honvédségi fejlesztési, beruházási 
program valósult meg, melynek keretén belül 
az MH Pápa Bázisrepülőtéren számos fel-
újítási, fejlesztési és karbantartási beruházás 
történt:
• 2002. október 20-ig a 13. számú (akkori 

gyengélkedő) épület tetőszigetelési mun-
káját készítették el;

• 2003-ban a 35. számú (parancsnoki) épület 
karbantartási munkálatait és a számítógépes 
oktatói kabinet kialakítását végezték el; 

• 2003. évben az 53. számú épület (Csa-
pat Művelődési Otthon) tetőszigetelése is 
megtörtént;

• Szintén 2003-ban a 17. számú tantermi 
épület két helyiségének karbantartási mun-
kálatait végezték el;

• 2004-ben teljesen felújították az 5. számú 
legénységi épületet, amiben hálókörleteket 
alakítottak ki, összesen 202 férőhellyel. 
A felújítás után az 5. számú épületbe köl-
tözött az Egészségügyi Központ és ez az 

épület lett kijelölve a látogató csoportok 
elszállásolására is;

• 2005. január 20-án befejeződött a 101-es 
(repülésirányító torony) épület teljes fel-
újítása és modernizálása;

• 2006-ban lecserélték a 102. számú tűzoltó 
épület garázskapuit, elkészült a 95. számú 
Légi Kutató-Mentő Készenléti Szolgálat 
épületének tetőszigetelése, ami a szolgálat 
maradéktalan biztosításához fontos elem 
volt;

• 2006. június 15-én – teljes felújítás után – 
átadták a 121. számú készültségi épületet, 
majd szeptemberig a hozzá tartozó infor-
matikai hálózat kiépítése is megtörtént;

• 2007-ben parancsnoki keret terhére a 
4. számú épület II. és III. emeletének kar-
bantartási munkálatai történtek meg, így 
összesen 12 db hálókörletet és a hozzájuk 
tartozó vizesblokkokat újítottak fel;

• 2008. január 01-től új Közel körzeti loká-
tor állomás (Air Surveillance Radar, avagy 
ASR) került használatba;

• 2008-ban valósult meg a 35. számú pa-
rancsnoki épület földszintjének teljes kar-
bantartási munkálatai is;

• 5. számú legénységi épület felújítása (tető 
szigetelése, burkolatok és nyílászárók cse-
réje, vizesblokkok, teakonyhák felújítása) 
történt meg;

• A gépjármű üzemanyagtöltő állomás fel-
újítása és az üzemanyag ellátó és elosztó 
rendszer modernizációja is megtörtént.

A laktanya rekonstrukciós program lezárása 
után a fejlesztések volumene jelentősen visz-
szaesett, azonban a közelmúltban két látvá-
nyos infrastrukturális beruházás is történt a 
repülőtéren:
• 2013-ban „A Honvédelmi Minisztérium 

Védelemgazdasági Hivatalának pályázata 
napenergia alapú villamosenergia termelés 
kiépítésére az ország területén 10 rend-
szer” című KEOP-4.4.0/11-2011-0020 jelű 
pályázat keretén belül Pápa Bázisrepülő-
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téren megépült az összesen 45 kVA/47,94 
kWp teljesítményű napelemes rendszer;

• 2014. március 17-én átadták a három épü-
letből álló, összesen 2336 négyzetméteres 
raktárbázist, ami korszerű, professzionális 
tárolási feltételeket teremtett a bázisrepü-
lőtér logisztikai feladatainak ellátásához.

A Magyar Honvédségnél 2003-ban megindí-
tották a gépjármű-technikai eszközök cseré-
jére irányuló programot, amely a Gépjármű 
Beszerzési Program (továbbiakban GBP) ne-
vet kapta. Céja a meglévő eszközök cseréje 
volt, melyet három kategóriára bontva készí-
tettek elő a következőképpen:
• autóbusz kategória;
• közúti gépjárművek kategória;
• katonai terepjáró gépjármű kategória.

A közúti gépjármű kategóriára kiírt tender 
különböző okokból nem valósult meg, de a 
másik két eszközkategóriánál megállapodás 
született egy 15 éves beszállítási határidővel 
megvalósuló eszközcserére.

Autóbusz vonatkozásában az Ikarus Trade 
Kft az elmúlt évek alatt 25 db autóbuszt adott 
át a Magyar Honvédség számára, először Ika-
rus majd később Iveco típusú autóbuszokból. 
Ezekből a járművekből azonban egy sem ke-
rült Pápára.

A katonai terepjáró gépjármű kategóriá-
ból napjainkig mintegy 900 db-ot szállítot-
tak le, melyeknek az elosztásáról a Magyar 
Honvédség vezérkari főnöke intézkedik. 
A Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér 
állományába 2005. évtől érkeztek az első 
GBP-s eszközök. Ettől az évtől napjainkig 
21 db-ot vett használatba a katonai szer-
vezet. A beérkezett technikák a repülőtér 
karbantartását, a repülő eszközök kiszolgá-
lását illetve biztosítási feladatait látják el. 
A GBP-n felül mindössze két új eszközt, 
egy anyag- és egy személyszállításra alkal-
mas Ford Transit típusú mikrobuszt kapott a 
katonai szervezet 2005-ben. 

AZ MH PÁPA BÁZISREPÜLŐTÉR 
FOLYAMATBAN LEVŐ 

FEJLESZTÉSEI

A közeljövő fejlesztési elképzeléseit gya-
korlatilag meghatározzák a légi szállítás ké-
pességcsomag még hiányzó elemei, illetve 
a Wales-i felajánlás következtében várható 
nemzeti fejlesztési elképzelések. Ezek a kö-
vetkezők:
• Felszállópálya hosszabbítás:

 Az MC 0445/1 NATO CRITERIA AND 
STANDARDS FOR AIRFIELDS című 
dokumentumból kiindulva a stratégiai légi 
szállító és légi utántöltő repülőgépek szá-
mára (a kategória legnagyobb géptípusával 
kalkulálva) legalább 3000 méter hosszósá-
gú és 45 méter széles felszállópálya kell, te-
hát a jelenlegi felszállópályát legalább 600 
méterrel kell meghosszabbítani, hogy kor-
látozás nélkül tudjon fogadni C-5 típust is. 
Ezt a fejlesztést a légi szállítás képességcso-
magon belül már el is fogadták és várhatóan 
2019-re elkészül;

• Gurulóutak szélesítése:
 Az MC 0445/1 NATO CRITERIA AND 
STANDARDS FOR AIRFIELDS című 
dokumentumból kiindulva a stratégiai légi 
szállító és légi utántöltő repülőgépek szá-
mára (a kategória legnagyobb géptípusával 
kalkulálva) legalább 22,5 méter széles gu-
rulóút kell és a kialakításnál az is fontos, 
hogy 100 méternél nagyobb sugarú fordu-
lóval lehessen ráhajtani. Így a C-5 Galaxy 
is tudná használni a gurulóutakat. Ezt a 
fejlesztést a légi szállítás képességcsoma-
gon belül már el is fogadták és várhatóan 
2019-re elkészül;

• További repülőgép állóhelyek kialakítása:
 Az állóhelyek szűkösségét jól demonst-
rálja, ha egy gyakorlatos napon vagy akár 
egy átlagos napon is körbetekintünk a 
munkaterületen. A „Mike” Apron a há-
rom C-17 szállító repülőgépen kívül más 
repülőeszköz tartós elhelyezésére nem al-
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kalmas. A másik előtér, ahova ilyen nagy-
ságú gépet (ami lehet akár nem Pápán 
állomásozó C-17 is) el lehet helyezni, az 
a „Kilo” apron, amely „Hot-cargo Pad19”-
ként funkcionál. Ezen felül itt történik a 
Gripen típusú vadászgépek járó hajtómű 
melletti, úgynevezett „Hot-refuel” töltése 
is. Az említett feladatokból jól látszik a 
„Kilo” Apron szerepkörének túlzsúfolá-
sa. A további előterek már csak harcászati 
szállító repülőgépek, vadászrepülőgépek 
és helikopterek parkoltatását tudják biz-
tosítani, azonban azokból is csak eléggé 
korlátozott számút (a konkrét szám a tí-
pustól függ), ezért mindenképpen szüksé-
ges további állóhelyek kialakítása. Ezt a 
fejlesztést a légi szállítás képességcsoma-
gon belül már el is fogadták és várhatóan 
2019-re elkészül;

• Személyforgalmi (PAX) terminál építése:
 Megépítése biztosítja majd a személyfor-
galom ellenőrzött áthaladását a repülési 
és a laktanya terület között. A laktanyai 
oldalon személygépjármű és autóbusz 
parkolók szolgálják ki a személyforgalmi 
megközelítést;

• Személyi ejtőernyő felszerelés karbantar-
tó, szárító épület létesítése:
 A C-17 szállító repülőgépek felhasználása 
elég széles spektrumon mozog, így felada-
taik közé tartozik az ejtőernyős műveletek 
támogatása is. Ilyen típusú gyakorlást már 
többször hajtottak végre az elmúlt években 
és a jövőben is tervezve van, azonban az 
ejtőernyős műveletek maradéktalan vég-
rehajtásának biztosításához nélkülözhe-
tetlen a megfelelő méretű és berendezésű 
ejtőernyő felszerelés karbantartó és szárító 
épület. Ezt a fejlesztést a légi szállítás ké-
pességcsomagon belül már el is fogadták 
és várhatóan 2019-re elkészül;

19 „Hot-cargo Pad”: lőszer és robbanóanyagok ra ko dá-
sá ra kijelölt hely.

• Átmeneti szállások létesítése:
 A légi szállítás képességcsomagon belül, a 
3AF17238 projektszámon döntés született 
arról, hogy a már rég nem használt 8-as 
számú épület felújításra kerül és kb. 170 fő 
részére átmeneti szállás kerül kialakításra 
benne. Ez jelentősen meg fogja növelni az 
MH Pápa Bázisrepülőtér szálló-kapacitá-
sát. A felújítás várhatóan 2017. év elejére 
befejeződik;

• Anyagmozgató gépek és repülést kiszolgá-
ló eszközök beszerzése:
 Az MH Pápa Bázisrepülőtéren történt fej-
lesztések, beszerzések sajnos nem terjedtek 
ki a Repülést Biztosító század eszközeire. 
A C-17-esek kiszolgálásához szükséges 
eszközök (GPU20, towing car21, jégtelenítő 
autó, stb.) a Boeing cég kezelésében van-
nak, azokkal más repülőeszközök kiszol-
gálásával nem számolhatunk. Így jelenleg 
a nem SAC-programmal kapcsolatos ma-
gyar nemzeti érdekű repüléseknél, példá-
ul Afganisztánból német légihíddal Pápán 
köztes leszállást tervező A310 esetében – 
ami magyar katonákat és az ő felszerelé-
seiket szállítja haza műveleti területről- a 
légijármű kiszolgálásához nincs megfelelő 
eszköze a Repülést Biztosító századnak. 
Ezért mindenképpen szükséges megfele-
lő méretű utaslépcső, GPU (jelenleg csak 
orosz gyártmányú APA-kocsik állnak ren-
delkezésre, amik nem alkalmasak stratégi-
ai szállító repülőgépek indítására), jégtele-
nítő autó, towing car, stb. beszerzése. Az 
említett eszközökre jelenleg van folyamat-
ban levő beszerzési eljárás NSIP forrásból, 
de fontos, hogy később is folyamatosan le-
gyenek ilyen beszerzések, mivel a repülést 
kiszolgáló eszközök egy része típus speci-
fikus, tehát a kiszolgáló eszközöknek kö-
vetniük kell a kiszolgálandó típusokat is; 

20 Ground Power Unit: földi áramellátó egység.
21 Towing car: a repülőgépek földi mozgatást végző 

spe ciális gépjármű.
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elég, ha csak egy egyszerű vontató rúdra 
gondolunk, ami szinte minden géptípusnál 
más és más. Az említett beszerzéssel érke-
ző eszközök is csak egyidőben 1 db szál-
lító repülőgép kiszolgálását teszik majd 
lehetővé;

• Meteorológiai eszközpark korszerűsítés:
 Igaz ugyan, hogy NSIP forrásból a mete-
orológiai eszközpark egy része megújult, 
azonban a meteorológiai radar cseréje el-
odázhatatlan, mivel a használatban levő 
szovjet gyártmányú radar elavult, meghi-
básodás esetén az alkatrészek beszerzé-
se hosszadalmas, esetenként lehetetlen. 
A C-17 hangárkomplexum és az új irányító 
torony megépítésével pedig a radar látó-
mezője korlátozottá vált, ezért jelenlegi 
helyén és formájában nem is hatékony. Ezt 
a fejlesztést a légi szállítás képességcso-
magon belül már el is fogadták és várható-
an 2017-re elkészül;

• Hidráns rendszer kiépítése, üzemanyag ve-
zeték kapacitás növelése:
 Az üzemanyag tároló telepek és a C-17 
szállító repülőgépek állóhelyeinek föld-
alatti csővezetékkel történő összekötése 
is napirenden van, hiszen a „Mike” apron 
2010-es felújításánál az állóhely alatt elké-
szítették a hidráns rendszert. A repülőté-
ren épülő további apronok kialakításánál 
követelmény a földalatti üzemanyag ellá-
tó rendszer kiépítése, így csökkentve az 
üzemanyagtöltő gépjárművek használatát, 
ami már középtávon jelentős költségmeg-
takarítást eredménye, mivel így jelentősen 
lehet csökkenteni az üzemanyagtöltő gép-
járművek és gépjárművezetők számát. Az 
így felszabaduló humánerőforrást pedig 
más feladatokra lehetne beosztani. A nagy-
számú töltő végpont kialakítása miatt szük-
séges magának, az üzemanyag vezetéknek 
a kapacitás növelése új, nagyobb teljesít-
ményre képes szivattyúk beépítésével. Az 
említett fejlesztések a tervek szerint 2019-
re készülnek el.

ÖSSZEGZÉS, JAVASLATOK A 
TOVÁBBI FEJLESZTÉSEKHEZ

Az eddigiekben leírtakból jól kitűnik, hogy 
az MH Pápa Bázisrepülőtér képességeinek 
fejlődése fokozatosan, lépésről lépésre tör-
tént. Az MH 47. Harcászati és Repülőezred 
2001. június 30-i megszűnésével, majd az 
MH Pápa Bázisrepülőtér 2001. július 1-i 
megalakulásával és a kezdeti NSIP fejlesz-
tések beindulásával majd végeztével a bá-
zisrepülőtér teljes mértékben készen állt 2 
megerősítő vadászrepülő század fogadására 
és állomásoztatására. Azonban ezek a képes-
ségek már megfelelő táptalajt teremtettek a 
SAC program számára, mert a minimálisan 
elvárt infrastruktúra így már rendelkezés-
re állt a stratégiai légi szállító repülőgépek 
számára. Azóta az infrastrukturális elemek 
tovább bővültek. Ez az állapot adott esetben 
már szintén jó alapot tud biztosítani más ké-
pességcsomagnak a megvalósításához, más 
programok rövid vagy hosszú távú Pápára te-
lepítéséhez és így a végső cél, a multimodális 
csomópont státusz megvalósításához. A kö-
vetkezőkben javaslatot szeretnék adni a to-
vábbi fejlesztésekhez és a jelenleg meglevő 
szűk keresztmetszeteket felszámolva. Javas-
lataim sorrendje tükrözi, mely javaslatokat, 
fejlesztéseket tartom a legfontosabbaknak:

• Felszállópálya hosszabbításával kapcsola-
tos javaslat:
 A fejlesztési elképzelések szerint a fel-
szállópálya meghosszabbítása déli irányba 
történne, mivel északon a 10-es számú, 
Győr-Pápa-Celldömölk vasútvonal és a 
8305. számú, Pápa – Vaszar – Gyarmat 
összekötőút behatárolja a terjeszkedési le-
hetőséget. Igaz ugyan, hogy déli irányban 
is van egy vasútvonal, a 13. számú, Pápa 
– Tatabánya vonal, amit felszállópálya 
hosszabbításnál szintén figyelembe kell 
venni, azonban ez korántsem olyan fontos-
ságú és forgalmas, mint a már említett 10. 
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számú vasútvonal. A fejlesztési elgondo-
lásokban ezért is szerepel a felszállópálya 
déli irányba történő meghosszabbítása és a 
Pápa – Tatabánya vonal érintett részének 
áthelyezése. Viszont a fejlesztési tervekből 
az is kiderül, hogy az említett ívkorrek-
ció bekerülési költsége nagyjából annyi, 
mint maga a felszállópálya hosszabbítás 
és a hozzá kapcsolódó járulékos munká-
latok költsége, ezért költséghatékonysá-
gi szempontokat figyelembe véve és az a 
tény, hogy a 13. számú vonalat csak ese-
ti teherszállításra használják, javaslatom 
szerint a Pápa – Tatabánya vasútvonalat 
Pápa és Veszprémvarsány között meg kell 
szűntetni. Az így felszabaduló forrásból a 
továbbiakban részletezett fejlesztéseket fel 
lehetne gyorsítani. 

• Állománytábla bővítés:
 Az MH Pápa Bázisrepülőtér jelenlegi és 
jövőbeni feladatait, az infrastrukturális fej-
lesztéseket és a tervezett eszközbeszerzé-
seket figyelembe véve kijelenthető, hogy 
a személyi állomány növelése is elenged-
hetetlenül szükséges következménye a 
repülőtér fejlődésének. A többlet személyi 
állományt már nem lehet a már meglevő 
századokhoz hozzárendelni, mivel azok 
már így is multifunkcionálisak és zászló-
alj méretűek. Ezért javaslom Pápán ezred 
szintű szervezetet, azon belül zászlóaljakat 
és új századokat létrehozni.

• További repülőgép állóhelyek kialakítása:
 A légi szállítás képességcsomagon belüli 
3AF17238 számon projektesített repülő-
gép állóhely bővítés nagy segítséget fog 
nyújtani a Pápára érkező repülőgépek, 
helikopterek szakszerű elhelyezéséhez, 
azonban az Apron-ok bővítését ez után a 
fejlesztés után is folytatni kell, hogy a re-
pülőtér minél több gyakorlatot, programot 
vonzzon ide.

• Üzemanyag ellátási rendszer bővítése:
 Igaz ugyan, hogy NSIP forrásból 2004 és 
2006 között megépült az összesen 5000 m3 

tárolókapacitású repülő üzemanyag tároló 
a bázis északi és déli részén és az északi re-
pülőgép üzemanyag tároló mellett egy napi 
600 m3 kapacitású vasúti lefejtő állomás 
is, ami elegendő a jelenlegi gépszámot, 
forgalmat tekintve, azonban a jövőt látva 
ez az üzemanyag ellátási rendszer bőví-
tésre szorul. A bővítést más nagyforgalmú 
repülőterekhez hasonlóan csővezeték lé-
tesítésével lehet megoldani, méghozzá a 
MOL Nyrt. telephelyére (Komárom) rá-
csatlakozva, gyakorlatilag időben állandó 
betáplálást kapna az üzemanyag rendszer. 
Az új csővezeték megépítését egyébként 
NSIP forrásból, a tömeges üzemanyag tá-
rolás képességcsomag terhére meg lehetne 
oldani.

• Gépjármű beszerzés:
 Az MH Pápa Bázisrepülőtér gépjármű 
technikai eszközeinek korszerűsítése a 
Gépjármű Beszerzési Program keretén be-
lül csak a repülést közvetlenül kiszolgáló 
járművekre terjedt ki. A jelenleg a bázisre-
pülőtéren használatban levő terepjáró sze-
mélygépjárművek, közúti személygépjár-
művek, mikrobuszok, buszok egészének, 
valamint a közúti és terepjáró tehergépjár-
művek nagy részének műszaki állapota és 
átlagéletkora már veszélyezteti az anyag- 
és személyszállítások végrehajtását. Je-
lenleg a légi szállítási képességcsomagon 
belül folyamatban van személy- és teher-
gépjármű beszerzés, ami ha megvalósul, 
akkor jobbá teszi az MH Pápa Bázisrepü-
lőtér gördülékeny működését akadályozó 
egyik legnagyobb problémát, azonban ez a 
beszerzés a rendelkezésre álló pénzeszkö-
zök miatt nem teszi lehetővé a teljes gép-
járműflotta cseréjét, ezért ezt a problémát 
a közeljövőben mindenképpen orvosolni 
kell, a beszerzéseket folytatni szükséges.

• További átvonuló szállások kialakítása:
 Az 5. számú épület földszintjén jelenleg 
a katonai szervezet logisztikai részlege, 
az I-II-III. emeleten a HAW és NAMA 



ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG FOLYÓIRATA 33

állománya lett elhelyezve. A C-17 han-
gár és a NATO Support and Procurement 
Agency irodaépület megvalósulása után 
az 5. számú épület felső szintjei kiürülnek. 
Figyelembe véve az „MC 334/1, Befogadó 
Nemzeti Támogatás NATO Alap és Irány-
elvei” előírásait, legalább 1000 fő részére 
kell átmeneti szállást biztosítani a legala-
csonyabb, 3. szintű APOD reptér esetében 
is, ezért a Heavy Airlift Wing és NSPA 
által kiürített szinteken átmeneti szállások 
létrehozását javaslom.

• Konténertárolásra alkalmas felület kialakí-
tása, további anyagmozgató eszközök be-
szerzése és a fegyverzeti anyagtároló bázis 
befedése:
 Igaz ugyan, hogy a már elkészült SAC 
tranzitáru-raktár időjárási körülményektől 
független, mérsékelten klimatizált környe-
zetet biztosít a különböző anyagok palettá-
zásához, tárolásához, azonban a veszélyes 
anyagok, mint például lőszer és robbanó-
anyagok esetében a biztonsági tényezők 
miatt az Interim Cargo Facility nem jöhet 
számításba. Erre jó példa volt a 2014-2015 
évben végrehajtott iraki lőszerszállítás, 
amikor több tonnányi lőszer került az MH 
Pápa Bázisrepülőtérre beszállításra, táro-
lásra, palettázásra, majd később rakodásra 
és kiszállításra, a műveleti területre. Ennél 
a feladatnál több hiányosság is felszínre ke-
rült. Problémaként jelentkezett, hogy a Ma-
gyar Honvédségben rendszeresített rakodó 
eszközökkel –az akkori időjárási körülmé-
nyek között- balesetveszélyes volt a mun-
kavégzés, ezért a HAW-tól (térítésmente-
sen) kölcsönkapott terepjáró képességgel 
rendelkező eszközöket kellett használnunk 
a szállítás során, tehát világossá vált, hogy 
az MH Pápa Bázisrepülőtér nem rendel-
kezik megfelelő anyagmozgató gépekkel. 
Egy multimodális logisztikai bázis rakodá-
si feladatainak elvégzéséhet elengedhetet-
lenül szükség van megfelelő kialakítású és 
teherbírású targoncákra, K-loaderekre (be-

szerzésük folyamatban), konténerrakodó 
eszközökre. Ez utóbbi hasznosíthatóságát 
a „Várpalota Challenge 2014” gyakorlat is 
igazolta, ahol 2 vasúti szerelvénynyi kon-
ténert két darab LUNA típusú 30 tonnás 
konténerrakodó gép mintegy 1,5-1,5 óra 
alatt rakott le. A vasúti iparvágány mellé 
egy megfelelően kialakított és elég nagy-
méretű konténertárolásra alkalmas felü-
let kialakításával és néhány LUNA-hoz 
hasonló konténerrakodó géppel a pápai 
repülőtér anyagmozgatási és konténertáro-
lási lehetőségeit tovább lehetne fejleszteni, 
mely az MH Pápa Bázisrepülőteret még 
vonzóbbá tenné és a mulitmodalitás egyik 
feltételét teljesítené. Jelenleg, ahogy már 
említettem, NSIP forrásból folyamatban 
van anyagmozgató eszközök beszerzé-
sére, ami ha megvalósul, akkor megoldja 
az MH Pápa Bázisrepülőtér gördülékeny 
működését akadályozó egyik legnagyobb 
problémát, de a jövőbeni feladatokhoz 
(multimodális repülőtér kiszolgálása) még 
ez is kevés lesz, ezért ezt az anyagmozgató 
gépekre kiterjedő beszerzést a repülőgép-
szám és forgalom növekedésével folytatni 
kell, fel kell készülni legalább két szállító 
repülőgép párhuzamos kiszolgálására már 
a közeljövőben is.
    Az említett iraki lőszerszállítás kapcsán a 
másik probléma az volt, hogy a fegyverzeti 
anyagtároló bázison csak nyíltszíni tárolás 
lehetséges, ami havas, jeges időjárási kö-
rülmények között a feladat végrehajtását 
nem csak megnehezítette, de kis híján el 
is lehetetlenítette. A kész légi palettákra a 
tárolás során ráhulló hó napközben meg-
olvadt, befolyt a raklapok zugaiba, ahol 
újból megfagyott, esetenként több kilo-
grammos jégtömböket létrehozva. Ezek 
eltávolítása időveszteséget okozott, illetve 
a repülésbiztonságot is veszélyeztette, mi-
vel a fedélzeten történő olvadás az összes 
légi palettát figyelembe véve több száz li-
ter vizet eredményez repülés közben. Ezért 
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szükséges a fegyverzeti anyagtároló bázis 
tárolónyelveinek –repeszhatást nem növe-
lő- befedése.

• 3-as számú kapu infrastrukturális fejlesztése:
 A 3-as számú kapu jelenleg biztonsági tar-
talékként üzemel, tehát alapvetően zárva 
van, azonban a közelmúlt eseményei (gya-
korlatok, infrastrukturális fejlesztések) rá-
világítottak, hogy a repülőtér jelenlegi fel-
adatrendszere mellett is szükséges a 3-as 
számú kapu időszakos megnyitása. Ha 
figyelembe vesszük a várható fejlesztések 
okozta megnövekedő forgalmat, indokolt a 
3-as számú kapu infrastrukturális fejleszté-
se, tehát egy 2-es számú kapuhoz hasonló 
teherforgalmi kapu kialakítása a szolgálat 
ellátásához szükséges épület, átvizsgáló 
udvar építésével, a meglevő út szélesítésé-
vel és kamerarendszer telepítésével.

• Gépjármű javító műhely korszerűsítése:
 Az infrastrukturális fejlesztések a gépjár-
mű javító műhelyre sajnos csak részben 
terjedtek ki (állagmegóvás). Jelenlegi ál-
lapotában az épület és annak berendezé-
sei korszerűtlenek. A javító műhely nem 
rendelkezik fékpaddal, ami a fékek meg-
bontásával járó javítások esetében, illetve 
műszaki vizsgára történő felkészítéskor 
elengedhetetlen lenne! Műszaki vizsgasor 
hiányában nagy mennyiségű üzemanya-
got használunk fel arra, hogy Veszprémbe 
vagy Győrbe hordjuk át a gépjárműveinket 
műszaki vizsgáztatásra. Ezért mindenkép-
pen szükséges a javító műhely korszerűsí-
tése, műszaki vizsgasor kiépítése.

• 11. sz. épület (hajózó konyha-étterem) fel-
újítása:
 Az MH Pápa Bázisrepülőtér és a repülőté-
ren levő szervezetek (Heavy Airlift Wing, 
Boeing és NATO Support and Procurement 
Agency) személyi állományának bővülé-
sével szükséges egy új étkezde kialakítá-
sa, mivel a jelenlegi kapacitása épphogy 
elegendő, különösen gyakorlatok alkal-
mával. Nem szükséges azonban teljesen új 

étkezdét építeni, hiszen a 11. számú épü-
let felújításával, alacsonyabb költséggel 
megfelelő kapacitás bővülést érhetünk el. 
A felújított étkezdét lehetne állandó, vagy 
– gyakorlatok és átvonuló csapatok érkezé-
sekor – tartalék szerepkörben üzemeltetni.

• Régi „Echo” gurulóút melletti füves terület 
fejlesztése:
 Nemzetközi vagy nemzeti gyakorlatok ter-
vezésekor, mindig szűk keresztmetszet az 
állomány elhelyezése. A régi „Echo” guru-
lóút melletti füves terület kiválóan alkalmas 
lenne ilyen esetekben sátortábor kialakítá-
sához, azonban ehhez alapvető infrastruk-
turális feltételeket kellene megteremteni, te-
hát a legfontosabb a sátorhelyek kialakítása, 
vízelvezetés megoldása, illetve elektromos 
áram kivezetése az érintett területre.

• Vasúti hálózat fejlesztése (10. számú vas-
útvonal):
 Mivel a Győr – Pápa – Celldömölk 10. szá-
mú vasútvonal nem csak az MH Pápa Bá-
zisrepülőtér megközelítése miatt fontos, 
hanem transzeurópai vasúti hálózat része-
ként is működik és kapcsolódik a IV. szá-
mú Helsinki-folyosóhoz (Bécs – Budapest 
– Konstanca), valamint a 20. számú vasút-
vonal Celldömölk – Boba szakaszának érin-
tésével az V. számú korridorhoz (Velence 
– Budapest – Lvov) is, ezért mindenképpen 
javasolt az említett vonal fejlesztése. Állás-
pontom szerint a forgalmi adatok, a vonal 
jelentősége és a költségekre való tekintettel 
a vonal 120 km/órára történő fejlesztését, 
tengelyterhelésének 22,5 tonnára való eme-
lését és villamosítását célszerű végrehajtani.

A légi szállítás képességcsomag jelenleg még 
hiányzó elemeinek megépülésével és a fen-
tiekben általam javasolt kiegészítő fejlesz-
tésekkel, módosításokkal a pápai repülőtér 
képes lesz egy igazi multimodális csomópont 
szerepkörét betölteni és a katonai, valamint 
polgári felhasználóknak rendkívül jó adottsá-
gokkal rendelkező bázist biztosítani.
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LAKATOS ISTVÁN SZÁZADOS:  
AZ ELŐRETOLT REPÜLÉSIRÁNYÍTÁS EVOLÚCIÓJA  
AZ ANGOL-SZÁSZ ORSZÁGOKBAN ÉS A NATO-BAN

Legyen szó hagyományos, vagy akár aszim-
metrikus hadviselésről, a harcmező napjaink 
– kis túlzással élve – nélkülözhetetlenné váló 
eleme az előretolt repülésirányító, az „a meg-
felelő minősítéssel rendelkező katona, aki 
egy előretolt állásból irányítja a harci repü-
lőgépek csapásait a szárazföldi erők érdeké-
ben végrehajtott közvetlen légi támogatás1 és 
egyéb támadó légi művelet során.”

Jogosan merül fel a kérdés, hogy miben rej-
lik a nélkülözhetetlenség? Az egyik ok a fogal-
mi meghatározásból is kiolvasható, és ez nem 
más, mint az összhaderőnemiség. A szárazföl-
di erők tűztámogatásának egyik leggyorsabb 
formája a légi eszközök közvetlen légi támo-
gatása, aminek az eredményessége, hatékony-
sága megköveteli egy olyan katona jelenlétét, 
aki a végrehajtást a szárazföldi parancsnok 
szándékának megfelelően koordinálja és irá-
nyítja a saját erőkkel közvetlen harcérintke-
zésben és kis távolságon lévő ellenség ellen. 
A másik ok a nem kívánt veszteség minimá-
lisra csökkentésében keresendő, vonatkozzon 
az a saját erők megóvására, vagy a járulékos 
veszteségek lehetőség szerinti elkerülésére.

Jelen tanulmány az alábbi tényezők elem-
zésével hivatott azt a fejlődést bemutatni, 
ami a fentebb taglalt szerepet eredményezte:

1. Feladatrendszer;
2. Kiképzés;
3. Irányítói eljárások;
4. Eszközrendszer.

1 Close Air Support – továbbiakban CAS

I. AZ ELŐRETOLT 
REPÜLÉSIRÁNYÍTÓK SZEREPÉNEK 

ÉS FELADATRENDSZERÉNEK 
ALAKULÁSA

Általános meghatározások

A fejlődés részletesebb vizsgálata előtt szük-
séges tisztázni magát a eszközrendszert, 
amelyben az előretolt repülésirányítás, mint 
alrendszer van jelen.

A közvetlen légi támogatás, mint alapve-
tő levegő-föld tűztámogatási forma, a saját 
erők közvetlen közelében lévő ellenséges cé-
lok elleni légi csapás, ami megköveteli a légi 
művelet részletekbe menő összehangolását a 
saját erők manővereivel és tüzével.2 

A közvetlen légi támogatás, mint harcá-
szati szinten említhető rendszer az alábbi ele-
mekből áll össze:

1. Saját szárazföldi erők.
Ebbe a kategóriába tartoznak nemcsak a tá-
mogatandó egységek és alegységek, hanem 
a harcmező összes olyan eleme, amelyre a 
támogató repülőeszköz hatással lehet. A köz-
vetlen légi támogatás során számolni kell 
többek között:
• egymás feladatát és eljárásait ismerő, meg-

felelően kiképzett és hatékonyan együtt-
működő parancsnokokkal és irányítókkal, 
valamint törzselemekkel;

2 Joint Publication 3-09.3 – Close Air Support (2009)

„Nem a legerősebb marad életben, nem is a legokosabb, 
hanem az, aki a legfogékonyabb a változásokra…”

Charles Darwin
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• összhaderőnemi tűzmegfigyelővel3, aki 
„az a felkészített személy, aki képes föld – 
föld tűztámogatás igényelésére, helyesbíté-
sére és irányítására. Információkat biztosít 
a célokról az előretolt repülésirányító ráve-
zetési feladataihoz 2-es és 3-as típusú köz-
vetlen légi támogatás során és képes önál-
lóan megjelölni a célok helyzetét a támadó 
repülőgép vagy annak fegyverzete számá-
ra.” A JFO-k létjogosultsága abban rejlik, 
hogy a szárazföldi alegységeknek, szá-
zadszinttől lefelé, nem áll minden esetben 
rendelkezésre előretolt repülésirányító, vi-
szont az igény folyamatos szervezetszerű, 
a már ismertetett képességgel rendelkező 
katonára. A JFO durva leegyszerűsítéssel 
élve az előretolt repülésirányító kihelyezett 
szeme, aki viszont nem rendelkezik a támo-
gató légi eszköz számára éles tűzkiváltásra 
feljogosító engedéllyel.

• saját légvédelemmel, biztosítva az azono-
sítás meglétét;

• szárazföldi telepítésű saját tűztámogatás-
sal, amelynek tűzfeladatai elkülönítést 
tesznek szükségessé;

• szomszédos és baráti erők harctevékeny-
ségével, elkerülve az azonosítás hiányából 
bekövetkezhető nem kívánt saját száraz-
földi erőkben bekövetkezett veszteség, 
amit a NATO terminológia baráti tűzként 
(Friendly Fire) határoz meg, amire az iraki 
és afganisztáni hadszíntéren a mai napig 
találunk példákat.

2. Támogató légi eszközök.
Ide sorolandók azok a katonai harci repü-
lőeszközök (merev-, forgószárnyas, illetve 
pilóta nélküli repülők), amelyeket a közvet-
len légi támogatásra kiképzett, és annak el-
járásait ismerő személyzet repül. Ebbe az al-
rendszerbe tartoznak még azok a speciálisan 
felkészített hajózók is, akik a repülőeszköz 
fedélzetéről láthatnak el előretolt repülésirá-

3 Joint Fire Observer – továbbiakban JFO

nyító feladatokat.4 A légi eszközök fegyver- 
és célazonosító rendszereit szintén ebbe a 
kategóriába lehet sorolni.

3. Előretolt repülésirányító.
Zászlóalj szinttől jelenik meg az úgynevezett 
Harcászati Légi Irányító Részleg5 amelynek 
– túlzás nélkül kijelenthető -, hogy az irányí-
tó a legfontosabb része. Maga a részleg „a 
harcászati légi irányítási rendszer alárendelt 
hadműveleti eleme, mely légi összekötő fel-
adatot lát el a szárazföldi erők érdekében, 
valamint irányítást biztosít a repülőgépek 
számára.”6 Akárcsak az előretolt repülésirá-
nyító tevékenysége és feladatai, úgy a TACP 
összetétele is változott az idők során. Napja-
inkban létszáma a vezetési szinttől függ, ál-
landó tagjai:
• előretolt repülésirányító7;
• légi összekötő tiszt8 – „a légierő, vagy a 

tengerészeti repülő kötelékek tisztje egy 
szárazföldi vagy tengerészeti alegységhez 
vezényelve, mint tanácsadó a harcászati 
légi műveletekkel kapcsolatos ügyekben”;

• híradó és gépjármű kezelő9 – az ameri-
kai rendszerben meghonosodott és onnan 
átvett beosztás, amely biztosítja, hogy a 
hatékony többoldalú kommunikáció kiépí-
tett és folyamatosan karbantartott legyen, 
továbbá az irányító és a légi összekötő tiszt 
mobilitását is segíti.

4 Forward Air Controller (Airborne) – továbbiakban 
FAC(A)

5 Tactical Air Control Party – továbbiakban TACP
6 AAP-6
7 Korábban a NATO-ban használt Forward Air 

Controller – továbbiakban FAC, és az amerikai had-
erőben meglévő Joint Terminal Attack Controller 
– továbbiakban JTAC, egységesítésre került, nap-
ja inkban már csak az utóbbi terminológia van 
érvényben, amely a Magyar Honvédségben egy-
sé gesen előretolt repülésirányító kifejezéssel azo-
nosítható.

8 Air Liaison Officer – továbbiakban ALO
9 Radio Operator Maintenar and Driver – továbbiakban 

ROMAD
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Akárcsak a repülőeszközök tekintetében, 
az irányító esetében is az alrendszer része 
az-az eszközkészlet, mely összetettségét te-
kintve lényegesen túlmutat a legtöbb katona 
felszerelésén.

Fontos megemlíteni, hogy a legtöbb had-
erőben az előretolt repülésirányítók modul-
szerűen kerülnek beintegrálásra a szárazföldi 
alegységekbe, döntően a légierő kötelékéből. 
Természetesen vannak példák arra is, hogy a 
szárazföldi haderőnemben, szervezetszerűen 
vannak jelen az irányítók, de tényként jelent-
hető ki, hogy ezek az országok folyamatos 
kiképzési és képesség-fenntartási problémák-
kal küzdenek, amelynek okai későbbiekben 
kerülnek kifejtésre.

4. Egységes doktrinális és kiképzési háttér.
Külön kategóriaként kerül említésre, de való-
jában akár az egyes alrendszerek részeként is 
értelmezhető a közvetlen légi támogatáshoz 
kapcsolódó doktrinális és kiképzési háttér. Ez 
biztosítja, hogy nemcsak nemzeti haderőkön 
belül, de koalíciós környezetben is biztosított 
legyen az interoperabilitás, a közvetlen légi 
támogatásban résztvevő minden szereplő 
számára egyértelmű legyen, hogy az elté-
rő egyenruha ellenére a kiképzési háttérben 
nincs lényegi eltérés.

Az előretolt repülésirányítás történeti 
fejlődése

Korai időszak
A levegő-föld műveletek már a katonai re-
pülés kezdetén is a légierő alapvető feladatai 
közé tartoztak. A repüléstechnika fejlettségi 
szintje az első világháború idején még nem 
húzhatott éles határvonalat az azóta elkülö-
nült két fő levegő-föld műveleti kategória, az 
elsősorban hadműveleti-hadászati célú légi 
lefogás10, és a harcászati szintű közvetlen légi 

10 Légi lefogás – Air Interdiction: „az ellenség katonai 
potenciáljának megsemmisítése, semlegesítése, kés-

támogatás közé. Az igény viszont már akkor 
megfogalmazódott mind a szárazföldi erők, 
mind pedig légi eszközök pilótái részéről, 
hogy a harcérintkezésben lévő saját erőket a 
lehetőségekhez mérten támogassák. Az első 
úttörő próbálkozások során a csapatok saját 
helyzetük jelzőpanelekkel, fáklyákkal, vagy 
füstjelzőkkel történő megjelölésével próbál-
ták a hajózók tudtára adni, hogy mit kell tá-
madniuk. A pilóták részéről a kommunikáció 
nehézségekbe ütközött, az üzenetek dobása, 
futár-galambok alkalmazása nem mutatko-
zott kellően hatékonynak. Benno Fiala von 
Fernbrugg, az Osztrák-Magyar Monarchia 
egyik pilótája volt az első, aki a fedélzetről 
morze-jelek segítségével irányította és he-
lyesbítette a tüzérségi tüzet a Gorlice-i ütkö-
zetben. A háború későbbi időszakában már 
mind az antant, mind a központi hatalmak 
oldalán kezdett kezdetleges formában ugyan, 
de terjedni a fedélzeti rádió alkalmazása.

A két világháború közötti időszak fegyve-
res konfliktusaiban is előkerült az előretolt 
repülésirányítás igénye. A rádió használata 
mellett mindenképpen említésre méltó kom-
munikációs próbálkozás volt a 20-as, 30-as 
években a Közép-Amerikai országokban 
vívott harcokban az amerikai tengerészgya-
logosok általi eljárás, aminek során a pilóta 
nehezékkel ellátott konténerben dobta ki üze-
neteit, a választ pedig póznák közé feszített 
„ruhaszárító” kötélről felvéve kapta meg. 
A cél légi felderítés, és légi támogatás volt.

A francia gyarmatokon, sivatagi környe-
zetben vívott ún. Rif háború során a franciák 
mozgékony harccsoportjaiban lévő légi esz-
közök nemcsak légi felderítést és légi támo-
gatást nyújtottak, hanem a fedélzeten lévő 
kiképzett tüzér tisztek megfigyelő szerepet 

lel tetése érdekében folytatott légi művelet azelőtt, 
hogy az ellenség ezt a potenciált hatékonyan alkal-
maz hatná a saját csapatok ellen. A saját csapatok 
manővereinek és tüzének részletes integrációja a légi 
műveletekkel nem követelmény a célok távolságából 
adódóan.” – AAP-6
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töltöttek be, és rádió segítségével kértek tü-
zérségi tűztámogatást.

Az egyik legfigyelemreméltóbb előrelépés 
az említett időszakban a német haderőhöz 
köthető. A spanyol polgárháború során dön-
töttek úgy, hogy fejleszteni kezdik az előre-
tolt repülésirányító képességet. A második 
világháború kitörésére már rendelkeztek elő-
retolt repülésirányító csoportokkal, amiket 
Szárazföldi Támadó Csoportoknak neveztek 
el, és megerősítőként, ezredszinttől felfelé 
minden parancsnokság rendelkezett velük. 
A csoportok feladata volt a közvetlen légi 
támogatás irányítása, amit a Luftwaffe kife-
jezetten erre kiképzett erői hajtottak végre. 
A hatékony kiképzésnek köszönhetően a há-
ború kitörésére a német haderő egy kiforrott 
rendszert tudhatott magáénak. 

Az Egyesült Államok Hadseregének Légi-
ereje11 1941-es megalapításakor már léteztek 
elképzelések, hogy a hadseregben hadosz-
tály szinttől kezdve a parancsnokságok alá-
rendeltségében létrehoznak ún. Levegő-föld 
Irányító Részlegeket, annak érdekében, hogy 
a bombázásokat és a tüzérségi tűztámogatást 
a szárazföldi erők igényeihez mérten hajt-
sák végre, valamint felmérjék a tűzcsapások 
eredményességét. Ezek a részlegek voltak az 
első olyan előretolt repülésirányítók elemek, 
akik a feladatukat már nem a levegőből kel-
lett, hogy végezzék. Az igazság kedvéért meg 
kell jegyezni, hogy a szárazföldi csapatok ál-
tal igényelt légi csapásokig a szárazföldi és 
légierő közötti kommunikációs hézagok mi-
att akár hosszú órák is eltelhettek.

A második világháború angol-szász  
vonatkozásban
Az előretolt repülésirányítás a második vi-
lágháború több hadszínterén is alkalmazásra 
került, de ezen alkalmazás sokkal inkább volt 
az egyes helyzetek diktálta igény, semmint a 
tudatosan tervezett művelet.

11 United States Army Air Force – USAAF

A csendes-óceáni hadszíntéren az Ausztrál 
Királyi Légierő volt az első, amely használ-
ta ezt a képességet, először Buna-Gona-nál 
1942 novemberében, majd folytatta egé-
szen a háború befejezéséig. 1943 novem-
berében az amerikai tengerészgyalogság a 
Bougainville-i csata során alkalmazott elő-
ször előretolt repülésirányítókat.

Szövetséges részről először 1941-ben, az 
afrikai hadszíntéren a britek hoztak létre a 
szárazföldi erők és Királyi Légierő között 
egy járművekből álló, mozgékony légi tá-
mogató rendszert, az ún. Előretolt Légi Tá-
mogató Kapcsolatot12. A rendszer lényege 
az volt, hogy egy könnyű felderítő repülő-
gép megfigyelte az ellenség tevékenységét, 
majd rádión jelentette a dandár szintbe in-
tegrált FASL számára. Az a megfelelő csa-
tornákon keresztül továbbította az informá-
ciót a Sivatagi Légierő számára. A támogató 
repülőeszközök irányítását az ún. Mozgó 
Harci Irányító hajtotta végre, aki a száraz-
földi erők harckocsijában, vagy harcjármű-
vében települt. 1943 márciusában egy brit 
légi irányító 412 harci bevetést irányított, 
elérve ezzel a súlyos veszteségeket szenve-
dő német erők visszavonulását védelmi te-
repszakaszukból.

Az amerikai haderő csak az olaszországi 
hadszíntéren kezdte használni a brithez ha-
sonló rendszert, és alkalmazta a normandiai 
partraszállást követően is. A partraszállással 
együtt a vadászbombázók új, közvetlen tá-
mogató szerepkört kaptak, amelyet a rádió-
val felszerelt előretolt repülésirányítók koor-
dináltak. A szövetséges harckocsik tornyára 
a könnyebb légi azonosítás céljából fehér 
csillagot festettek, a 3. hadsereg számára 
pedig sárga jelzőpaneleket osztottak ki. To-
vábbi előrelépés volt, hogy hadosztályonként 
legkevesebb tíz harckocsit VHF képességű 
rádióval láttak el, hogy képesek legyenek a 

12 Forward Air Support Link – továbbiakban FASL
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támogató légi eszközökkel történő kommu-
nikációra.

Mindezen újítások ellenére doktrinális 
szabályozásra nem került sor, aminek egye-
nes következménye lett, hogy a koreai há-
ború kitörésekor nem volt működő előretolt 
repülésirányító képesség sem a hadsereg-
ben, sem az akkorra függetlené váló légierő 
kötelékében.

A koreai és a vietnami háború
Annak ellenére, hogy a koreai háború kitö-
résekor az Egyesült Államok hadereje nem 
rendelkezett előretolt repülésirányítókkal, 
rövid idő alatt kifejlesztette a közvetlen 
légi támogatáshoz kapcsolódó eljárásokat. 
Szakértők egyetértenek abban, hogy a há-
ború mozgékony hadviselésű időszakában 
az ENSZ erőket egyértelműen a légierő har-
cászati szintű alkalmazása mentette meg a 
vereségtől. A frontvonalak megmerevedésé-
vel, és a lövészárok hadviselés kezdetével az 
előretolt repülésirányítók szerepe lényegesen 
csökkent. A statisztikák viszont így is im-
pozánsak. Csak a FAC(A) bevetések száma 
negyvenezerre tehető, és becslések szerint 
184 ezres észak-koreai veszteséget eredmé-
nyeztek.13 A háború lezárását követően az 
Egyesült Államok haderőnemei nem tudtak 
megállapodni egy egységes előretolt repü-
lésirányító szabályzat megalkotásában, így a 
képesség újfent megszűnt.

A vietnami háború komoly előrelépést je-
lentett az előretolt repülésirányítás fejlődé-
sében. A repülőeszközből dolgozó irányítók 
már a háború kezdetétől jelentős szerepet 
kaptak, amihez a terep adottságai nagyban 
hozzájárultak. Annak ellenére, hogy az irá-
nyításhoz használt repülők legtöbb esetben 
egyszerű légcsavaros eszközök voltak, min-
denféle komoly híradó képesség nélkül, a há-
ború első szakaszában az irányítók létszám-

13 FUTRELL, Robert F. (1961) – The United States Air 
Force in Korea 1950–1953.

növelésére vonatkozó igényeket nem sikerült 
teljesíteni. A háború középső időszakában az 
észak-vietnami erők egyre hatékonyabban 
és agresszívebben kezdték alkalmazni lég-
védelmi eszközeiket, ami megnehezítette az 
előretolt repülésirányítók munkáját. Ezzel 
párhuzamosan elkezdték az utánpótlási út-
vonalak használatát éjszakára korlátozni, szó 
szerint sötétben hagyva ezzel az irányítókat. 
Ez sem maradt azonban válasz nélkül. Az 
amerikai erők egyrészt elkezdték használni 
a korszerű elektronikai felderítő eszközök-
kel felszerelt AC-130-as repülőeszközöket, 
amelyek fedélzeti ágyúikkal hatékonyan 
küzdöttek le az ellenséges célokat, másrészt 
sugárhajtású repülőkbe ültették át az irányí-
tókat, amelyek önvédelmi rendszerei révén 
nagyobb túlélőképességet biztosítottak a 
légvédelem ellen. Ezek mellett megjelentek 
a szárazföldi telepítésű szenzorok is, ame-
lyek kiegészítették a légi felderítést. A köz-
vetlen légi támogatást irányító ROMAD-ek 
is egyre nagyobb hangsúlyt kaptak, de a légi 
támogatás irányítása továbbra is döntően a 
FAC(A)-k dolga maradt. A vietnami háború-
ban jelentek meg először hangsúlyosan, az 
Erő Alkalmazásának Szabályai14, amelyek 
részletesen meghatározták a fegyveres erő 
használatának határait. 

A háború végére az Egyesült Államok és 
szövetségesei hozzávetőlegesen hatszor any-
nyi bombát használtak el földi célok pusztítá-
sára, mint a második világháború teljes ideje 
alatt. Ezen pusztító eszközök jó része előre-
tolt repülésirányítók tevékenységéhez köthe-
tő, és nagyban hozzájárult, hogy az irányító-
kat a légi csapások irányításán túl hírszerző 
forrássá, fegyverzet és híradó szakértővé 
tegye. Az előretolt repülésirányítók kétség-
telen érdemei és az ismételten bizonyított 
hatékonyság ellenére a képesség a vietnami 
háborút követően ismét elhalt.

14 Rules of Engagement – továbbiakban ROE.
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Napjaink konfliktusai – Afganisztán  
és Irak
A 2001-ben kezdődő afganisztáni és a 2003-as 
iraki háború jelentette az előretolt repülésirá-
nyítás mai formájának kezdetét. Elsősorban az 
afganisztáni hadszíntéren meglévő terep adta 
adottságok miatt a tűztámogatás legáltaláno-
sabb és leggyorsabb formájává a közvetlen 
légi támogatás vált. A háború kezdeti idősza-
kában történt sorozatos baráti tüzek miatt nem 
az előretolt repülésirányítók szükségessége 
kérdőjeleződött meg, éppen ellenkezőleg, a 
katonai szakértők számára egyértelművé vált, 
hogy szükség van a kiképzés és az alkalma-
zott eljárások egységesítésére és megújítására. 
Ezen túlmenően a média és a tálib ellenállók 
előtérbe tolták a civil lakosságban esett járu-
lékos veszteségeket (collateral damage), amik 
szintén sürgetővé tették a minél előbbi meg-
nyugtató szabályozást.

Kiforrott alkalmazási elvek
A harci és műveleti tapasztalatokat felhasz-
nálva mára meghatározták a közvetlen légi 
támogatás öt alappillérét, amelynek megis-
merése és betartása szinte jogi szakértővé tet-
te az ISAF alárendeltségébe tartozó előretolt 
repülésirányítókat:
1.  Erő alkalmazásának lépései (Escalation of 

Force) során az irányítónak kötelessége a 
fokozatosság és arányosság elvének men-
tén haladva eljutni a nem-kinetikus csapás-
tól a kinetikusig. Ennek fokozatai:
• Jelenlét demonstrálása (Show of 

Presence, SoP)
• Erő demonstrálása (Show of Force, 

SoF)
• Figyelmeztető lövés (Warning Shot)
• Lefogó tűz (Suppression Fire)
• Közvetlen támadás (Direct Attack)

2.  Az Erő Alkalmazásának Szabályai (ROE) 
tartalmazzák azon eseteket és helyzeteket, 
amikor a saját erőknek mérlegelni kell a 
tűzkiváltást. A legfontosabb jogi kategóri-
ák az alábbiak:

• Önvédelem és kiterjesztett önvédelem
• Azonnali támadás
• Ellenséges szándék
• Ellenséges cselekmény

3.  Célok pozitív azonosítása (Positive Iden-
tification – PID) minden esetben a száraz-
földi parancsnok kötelessége megbizonyo-
sodni a kijelölt cél helyességéről.

4.  Lehetséges járulékos veszteségek előzetes 
felmérése (Collateral Damage Estimation 
– CDE) során az erre felkészített szakértők 
kielemzik az alkalmazandó pusztítóeszköz 
általi pusztítás mértékét és ennek megfe-
lelően dönt a parancsnok az alkalmazandó 
tűzcsapás mértékéről.

5.  Napi életkörülmények vizsgálata (Pattern 
of life) egy adott területen a megszokottól 
eltérő jelenségek beazonosítására szolgál, 
a felderítés megfigyelésre alapozott, időn-
ként intuitív formája.

A fejlődés eredményeként napjaink előre-
tolt repülésirányítójának feladatrendszere az 
alábbiak szerint foglalható össze:
• tanácsot ad a támogatott szárazföldi pa-

rancsnoknak a légi tűztámogatással kap-
csolatban;

• ismeri az aktuális harcászati helyzetnek 
megfelelően a saját alegységek, eszközök 
helyét, tervezett manővereit és a támoga-
tással kapcsolatos igényeket;

• ismeri az ellenséges erők helyzetét, az el-
sődleges, vagy számára meghatározott cél-
pontokat;

• meghatározza a célok pontos helyét;
• megigényli a közvetlen légi támogatást;
• a saját repülőgépek biztonsága érdekében 

megfelelő elkülönítési szabályokat léptet 
életbe;

• segíti a repülőgépeket a saját erők azono-
sításában;

• irányítja a támadó repülőgépek csapásait, 
megjelöli számukra a célokat;

• jelenti a légi csapások eredményét, az el-
lenségnek okozott károkat;
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• folyamatos összeköttetést tart fenn a támo-
gatott szárazföldi parancsnokkal és a légi 
összekötő tiszttel.

Előretolt repülésirányítás  
a rendszerváltás utáni Magyar 

Honvédségben

A Magyar Honvédség mai értelemben vett 
előretolt repülésirányító képességének kiala-
kítása 2000-ben kezdődött meg, amikor az 
MH 87. Bakony Harci Helikopter Ezred ki-
jelölt hajózóit amerikai kiképzők kezdték fel-
készteni közvetlen légi támogató feladatokra. 
A kiképzők távozását követően az eljárások 
beillesztésre kerültek a saját szabályzókba, és 
a későbbiekben is a kiképzés részét képezték. 
Ebben a kezdeti időszakban az előretolt repü-
lésirányító feladatokat saját hajózók látták el, 
ők végezték a légi eszközök rávezetését a kije-
lölt célokra. A képesség életében a következő 
mérföldkövet az jelentette, mikor megalapí-
tásra és feltöltésre került az MH 86. Szolnok 
Helikopter Ezred, majd Bázis szervezetébe 
tartozó Előretolt Repülésirányító Csoport. 
A csoport irányítói beosztásai lövész végzett-
ségű tisztekkel kerültek feltöltésre. Szakmai 
hátterüknek köszönhetően az irányító-jelöltek 
már rendelkeztek ismeretekkel a szárazföld 
működésével kapcsolatban, valamint angol 
nyelvtudásuk biztosított egy elégséges alapot 
a további szakmai felkészítéshez. Logikus és 
előremutató lépés volt, hogy a MI-24 harci 
helikopter személyzeteknél meglévő tapaszta-
latok beillesztésre kerüljenek egy saját felké-
szítő tanfolyamba, amelyre 2008 elején került 
sor. A tanfolyam végeztével az irányítók jogo-
sulttá váltak MI-24-esek hazai keretek közötti 
irányítására, de felkészítésük ekkor még nem 
tette őket JTAC minősítéssel bíró irányítóvá. 
Ezzel egy időben a Magyar Honvédség Zász-
lóalj Harccsoportjainál egyre nőtt az igény a 
támogató feladatát modul-rendszerben ellátni 
képes TACP iránt.

Az Egyesült Államokban kipróbált és 
működő rendszert követve a légierő aláren-
deltségébe tartozó Előretolt Repülésirányító 
Csoport lett hivatott ellátni a konvencionális 
erőket megfelelően felkészített katonákkal, 
míg a különleges műveleti erők támogatásá-
ra az MH 34. Bercsényi László Különleges 
Műveleti Zászlóaljból kiválasztott irányítók 
kezdték meg a szakmai felkészítést 2009-
ben. Az első két magyar irányító-jelölt 2009 
végén szerezte meg a JTAC minősítést az 
Egyesült Államok Michigan-i Grayling lő-
terén. Ezt megelőzően az amerikai légierő 
ramstein-i Levegő-Föld Műveleti Iskolájá-
ban kapták meg a szükséges elméleti és gya-
korlati felkészítést. A továbbiakban a magyar 
előretolt repülésirányítók képzése hasonló 
folyamat szerint zajlott.

A képesség kettős – NATO és US – akk-
reditációja 2012-ben megtörtént, elismerve, 
hogy a Magyar Honvédség Előretolt Re-
pülésirányító Programja megfelel a NATO 
STANAG és a JCAS MOA elvárásainak, 
valamint az irányítók korlátozások nélkül 
alkalmazhatóak műveleti területen, szövet-
ségesi környezetben. Az első akkreditáció 
eredményét 2014-ben egy újabb ellenőrzés 
megerősítette.

A magyar konvencionális minősített JTAC-
ek első missziós szerepvállalására 2010-ben, 
a Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési 
Csoportjában került sor Afganisztánban. Ezt 
követően jelen voltak az összes jelentősebb 
afganisztáni misszióban.

A műveleti területre vezényelt magyar kü-
lönleges műveleti kontingenseket 2010 óta 
szintén támogatják megfelelő minősítéssel 
rendelkező irányítók, Afganisztán több terü-
letén biztosították már a saját erők közvetlen 
légi támogatásának irányítását.

Napjainkra a magyar előretolt repülésirá-
nyítók feladatrendszere az alaprendeltetésű 
feladatokon túl az alábbiak szerint bővült ki:
• a Magyar Honvédség Zászlóalj Harccso-

portjainak modul-rendszerű támogatása;
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• a Magyar Honvédség missziós és szövet-
ségi szerepvállalásainak megfelelő feladat 
ellátás;

• részvétel a szárazföldi erők levegő-föld 
támogatással összefüggő felkészítéseiben;

• közvetlen légi támogatásra kijelölt hajózók 
felkészítése;

• ejtőernyős teher dobások irányítása;
• Personnel Recovery feladatok során a ki-

emelő csoportok számára megfelelően fel-
készített irányító delegálása;

• együttműködés a Magyar Honvédség mi-
nősítéssel rendelkező JFO-ival, kiképzé-
sük és képesség-fenntartásuk támogatása.

II. AZ ELŐRETOLT 
REPÜLÉSIRÁNYÍTÓK KIKÉPZÉSI 

RENDSZERÉNEK ALAKULÁSA

A téma elemzésének kezdetén le kell szögezni, 
hogy a kiképzés alakulását jelen tanulmány ki-
zárólag a 2000-es évek elejétől, döntően az af-
ganisztáni beavatkozással kezdődően vizsgálja. 

Az afganisztáni és iraki konfliktus során 
bekövetkezett, baráti erők ellen vezetett tűz-
csapások, valamint a nem kívánt veszteségek 
mutatták meg, hogy az előretolt repülésirá-
nyítók kiképzését és tágabb értelemben véve 
a közvetlen légi támogatás irányításához kap-
csolódó eljárásokat az alábbi tényezők alap-
ján újra kell értékelni:
• egységesség, mely kiterjed nemcsak a kü-

lönböző haderőnemekre, hanem a képessé-
get szintén alkalmazó más szövetségesekre;

• folyamatosság, ami biztosítja a műveleti 
tapasztalatok rendszeres beépítését a már 
létező szabályzókba;

• kötelező érvényűség, ami gyakorlatilag a 
szabályozás folyamatos ellenőrzését jelen-
ti, biztosítva, hogy az alkalmazók betartják 
az előírt követelményeket.

Mint az előretolt repülésirányító képesség fej-
lesztésének úttörője és legfontosabb alkalma-
zója, ebben is az Egyesült Államok hadereje 

járt az élen és „egyeztetések kezdődtek az 
addig külön utakon járó haderőnemek között 
a légi támogatás végrehajtásáról rendelkező 
különböző dokumentumok által meghatáro-
zott szabályzók egységesítéséről. A sikeres 
tárgyalások eredményeként az Egyesült Álla-
mok haderejében 2004-ben elfogadásra került 
az összhaderőnemi közvetlen légi támogatás 
intézkedési terv egyetértési megállapodása 
(Joint Close Air Support Action Plan Memo-
randum Of Agreement, JCAS AP MOA). Az 
egyezmény alapján az amerikai haderőben 
az előretolt repülésirányítók megnevezése-
ként megjelent JTAC terminológia az addig 
alkalmazott FAC mellett.”15 A JCAS MOA-
ban szabályozásra kerül mind a JTAC, mind 
a FAC(A) kiképzési és képesség fenntartási 
rendszer. A JCAS MOA-hoz folyamatosan 
csatlakoztak más szövetséges nemzetek is, 
akik a dokumentum aláírásával vállalták és 
magukra nézve kötelező érvényűnek tekin-
tették az abban foglalt kritériumokat. A már 
említett folyamatosságot a MOA esetében 
minden évben az Egyesült Államokban meg-
rendezésre kerülő ún. JCAS Symposium je-
lenti, ahova a megállapodást aláírók delegál-
ják szakértőiket, lehetőséget teremtve ezzel a 
felmerült tapasztalatok közös megvitatására 
és későbbi beillesztésére. A legújabb JTAC 
MOA kiadására 2015-ben került sor, ezt már 
az Egyesült Államok haderőnemein kívül 18 
más nemzet – köztük hazánk, valamint a ré-
giónkból Szlovénia, Csehország, Lengyelor-
szág – is jóváhagyta. A dokumentum olyan 
területeket szabályoz, mint:
• a JTAC-el szembeni nyelvi követelmény-

szint;
• az előretolt repülésirányítás kiképzési kö-

vetelményeihez köthető fogalmi meghatá-
rozások;

15 BAKCSI, Dávid – Előretolt repülésirányítók alkal-
ma zása Afganisztánban, Honvédségi Szemle 2011/2, 
9–15. old.
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• akkreditált JTAC képzések és programok 
listája;

• a JTAC, JTAC oktató és JTAC vizsgáztatói 
minősítés megszerzésének és fenntartásá-
nak kritériumai;

• JTAC kiképzési napló formai és tartalmi 
követelményei;

• JTAC Összhaderőnemi Műveleti Feladat 
Lista16, amely részletesen kifejti a JTAC 
számára előírt ismeretanyagot;

• vizsga kritériumok;
• kiképzési formátumok és minták.

A felsorolt területek közül külön említést ér-
demelnek a JTAC minősítés megszerzéséhez 
és képesség fenntartáshoz szükséges krité-
riumok, annál is inkább, mert tökéletesen 
tükrözik azt a kiképzési folyamatot, amin a 
magyar előretolt repülésirányítók is átesnek 
a kiképzésük során:
• Az irányító jelölt képességeit javasolt egy 

előzetes felkészítésen felmérni, és kizáró-
lag akkor küldeni tovább, ha alkalmasnak 
mutatkozik.

• A jelöltekkel szemben támasztott követel-
mény, hogy legyen legalább egy év tűztá-
mogatáshoz kapcsolható tapasztalat.

• A további felkészítésre alkalmas jelölt be-
iskolázásra kerül egy akkreditált képzésbe, 
ahol a már említett feladatlista alapján meg 
kell ismernie az előretolt repülésirányí-
tói eljárásrendet és tevékenységet, sikeres 
elméleti vizsgát kell tennie, kijelölt vizs-
gáztató előtt végre kell hajtania egy gya-
korlati vizsgát, legalább 12 meghatározott 
minőségű rávezetés végrehajtását köve-
tően, amiben többek között szerepel éles 
tűzkiváltással járó, éjszakai, lézeres, vagy 
akár előretolt megfigyelővel végrehajtott 
irányítás is.

• A már minősítéssel rendelkező előretolt re-
pülésirányítónak a képesség és jogosultság 
fenntartásához 18 havonta ismétlő elméleti 

16 Joint Mission Task List – JMTL

és gyakorlati vizsgát kell tennie, valamint 
hat havonta végre kell hajtania a meghatá-
rozott minőségű rávezetéseket.

A JTAC MOA-val párhuzamosan a NATO 
is rendelkezik saját, az előretolt repülésirá-
nyítók kiképzésére és képesség fenntartására 
vonatkozó szabályzattal17, amely STANAG 
3797-ként került bejegyzésre, de ATP-80, 
majd ATP 3.3.2.2-ként is ismertté vált. Hosz-
szú éveken keresztül léteztek nem lényegi, de 
értelmezési nehézségeket okozó különbségek 
a két szabályzó között. A legmarkánsabb el-
térés pont az előretolt repülésirányító angol 
nyelvű nevében volt. Míg a JTAC MOA-ban 
az irányító Joint Terminal Attack Controller 
volt, addig a NATO STANAG Forward Air 
Controller-nek nevezte. Ezen kívül a MOA 
féléves fenntartási ciklusokkal számol, a má-
sik szerint tizenkét havonta kell végrehajtani 
az egyébként összeadva ugyanolyan jellegű 
rávezetési feladatokat. 

Ezt a – szakmailag egyébként indokolat-
lan – kettősséget hivatott a végső jóváha-
gyás fázisában lévő NATO STANAG fel-
oldani. A tervek szerint például az irányító 
a jövőben már a NATO-ban is JTAC-ként 
szerepel majd.

A Magyar Honvédség mindvégig mind-
két szabályzó betartásával kezelte előretolt 
repülésirányító képességét. 2014-ben került 
kidolgozásra – a MOA és STANAG követel-
ményeinek maximális figyelembe vételével 
– az Összhaderőnemi Tűztámogató Program 
(Joint Fire Support Program), amely telje-
sen átdolgozta a korábban meglévő Magyar 
JTAC Programot és beillesztésre került a JFO 
kiképzési és fenntartási rendszer is, biztosít-

17 Az utolsó változat 2014-ben került jóváhagyásra 
„Minimum Qualifications for Forward Air 
Controllers & Laser Operators in support of Forward 
Air Controllers” címmel, de a tagállamok számára 
már megküldésre került a végső jóváhagyásra váró 
legújabb szabályzó „Joint Terminal Attack Controller 
Program” címmel
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va egy naprakész, minden lényeges területet 
a magyar sajátosságoknak megfelelően sza-
bályzó dokumentumot, amely ugyanakkor 
teljes harmóniában van a nemzetközi sza-
bályzókkal.

III. ELŐRETOLT 
REPÜLÉSIRÁNYÍTÓ ELJÁRÁSOK 

FEJLŐDÉSE

Az előretolt repülésirányítói eljárások a ké-
pesség igényeinek és a technikai lehetősé-
geknek megfelelően folyamatos változáson 
mentek keresztül. A már említett kezdetleges 
irányítói megoldásokból kiindulva jutott el a 
közvetlen légi támogatás irányítása napjaink 
esetenként már digitálisan támogatott eljá-
rásrendjéig, ahol a szükséges koordináció és 
akár maga a végrehajtás is kizárólag számí-
tógépek segítségével, élő szó nélkül történik. 
A fejlődés ellenére vannak tényezők, amik 
mindvégig megkerülhetetlenek, mindössze a 
rájuk kidolgozott eljárások változnak:
• kommunikációs lehetőségek és informá-

cióáramlás;
• légtér használóinak elkülönítése;
• légvédelmi fenyegetettség;
• saját erők megjelölése és azonosítása;
• ellenséges célok azonosítása;
• harcmező változásainak folyamatos nyo-

mon követése;
• alkalmazandó pusztító eszközök megfelelő 

megválasztása;
• járulékos veszteségek minimalizálása;
• időbeliség;
• időjárási tényezők és napszaki sajátossá-

gok;
• terep adottságai és korlátozó hatása.

Az ezredfordulóra a felsorolt tényezők figye-
lembe vételével mind a NATO, mind az ame-
rikai haderő kidolgozta a maga eljárásrend-
jét, amelyek többé-kevésbé azonosak voltak, 
mégis jelen volt az a kettősség, amely a ki-
képzési rendszerre is jellemző. A végrehajtás 

legfontosabb lépései a következő elemekből 
álltak:
• kölcsönös azonosítás;
• a támogató repülőeszköz bejelentkezése és 

képességeinek megadása;
• harcászati helyzetkép ismertetése;
• támadás eligazítás18;
• célrávezetés;
• tűzkiváltás engedélyezése;
• harci károk eredményfelmérése.

Az iraki és afganisztáni koalíciós tapaszta-
latok alapján a párhuzamosan létező eljárá-
sokat 2009-re egységesítették, a vonatkozó 
szabályzatokat újradolgozták19. Jelenleg az 
alábbi 12 lépéses metodika alapján történik a 
közvetlen légi támogatás irányításának vég-
rehajtása, amelynek minden egyes eleme vér-
rel íródott és verejtékben csiszolódott:

„1. Repülésbiztonsági koordináció (Rout-
ing, safety of flight): A folyamat első lépése 
során az előretolt repülésirányító repüléssel 
kapcsolatos utasításokat, információkat ad 
át a repülőszemélyzet számára. Ennek je-
lentősége a feladat biztonságos végrehajtá-
sa, elkülönítés biztosítása más eszközöktől 
és hatásoktól, a repülőeszköz megóvása a 
fenyegetésektől, valamint a harcászati hely-
zettől függően a meglepetés erejének megtar-
tása.

2. Támogató repülőeszköz bejelentkezése 
(CAS Aircraft Check-In): A feladatot végre-
hajtó repülőeszköz bejelentkezése az irányí-
tóhoz. A személyzet a feladat végrehajtása 

18 A két eljárásrend között itt mutatkozott a leg mar-
kánsabb eltérés. A közvetlen légi támogatást szabályzó 
NATO szabályzat (ATP-3.3.2.1) 2005-ös „A” 
változatában még 15-soros támadás-eligazítási forma 
szerepel, míg az amerikai eljárás 9-soros formátumot 
használ.

19 A kiadásra került NATO szabályzat az ATP-3.3.2.1(B) 
számozást kapta, míg a US szabályzó a JPUB 
3-09.3 maradt. 2011 óta a NATO már a „C” kiadást 
használja, míg az amerikai szabályzat frissítése 
jelenleg jóváhagyás alatt áll.
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szempontjából olyan fontos információkat 
közöl az JTAC-kel, mint például a rendelke-
zésre álló fegyverzet, a repülőeszköz képes-
ségei, illetve a feladattal eltölthető idő (Play 
Time).

3. Harcászati helyzet változásának ismer-
tetése (Situation Update): A JTAC röviden 
felvázolja a szárazföldi harcászati szituációt 
a repülőszemélyzetnek a TEFACHR20 for-
mulát követve.

4. Támadási terv (Game Plan): A JTAC 
ismerteti a személyzettel a támadás végrehaj-
tására vonatkozó elképzelését. Meghatározza 
a rávezetés típusát, valamint javaslatot tesz 
az alkalmazandó fegyverzetre és a támadó 
manőverre.

5. Támadás eligazítás (CAS Brief/9-liner): 
Támadás eligazítás, melynek egy kilenc so-
ros formátum szolgál alapjául. Az irányító 
a támadás végrehajtása szempontjából elen-
gedhetetlen célinformációkat továbbít a sze-
mélyzet részére.

6. Megjegyzések, korlátozások (Remarks/
Restrictions): A támadás végrehajtását befo-
lyásoló, az adott helyzetből adódó megköté-
sek és egyéb tényezők megadása a személy-
zetnek.

7. Visszaolvasás (Readback): A repülő 
személyzet köteles visszaolvasni a követke-
ző információkat: cél tengerszint feletti ma-
gassága, cél koordinátája (elhelyezkedése a 
terepen), a legközelebbi saját erők iránya és 
távolsága a céltól; valamint az összes meg-
kötést.

8. Célegyeztetés (Correlation): A cél azo-
nosítása. A JTAC segít a repülőszemélyzet-
nek a cél azonosításában célrávezetéssel vagy 
célmegjelöléssel. A cél azonosítása, ameny-
nyiben ezt a lehetőségek engedik, nélkülöz-
hető a megfelelő eljárás alkalmazásával.

20 TEFACHR – Threat, Enemy, Friendlies, Artillery, 
Clea rence, Hazards, Restrictions- Légvédelmi fenye-
getettség, ellenség, saját erők, tüzérség, támadás 
engedélyezése, veszélyek, korlátozások.

9. Támadás (Attack): A cél elleni támadás 
végrehajtása. Éles fegyverzetalkalmazásra 
az irányító a „CLEARED HOT”21, vagy a 
„CLEARED TO ENGAGE”22, száraz bejö-
vetel esetén a „CONTINUE DRY”23 enge-
délyt adja a repülőszemélyzetnek.

10. Pusztító eszköz becsapódásának érté-
kelése (Assess Effects): Az irányító minden 
csapás után rögtön jelenti az okozott hatást 
a repülőszemélyzet felé. Adott esetben ez he-
lyesbítést is tartalmaz.

11. Harci károk eredményfelmérése24: 
A JTAC a feladat végeztével összegzi az oko-
zott harci károkat, jelenti a feladat sikeressé-
gét, valamint a támogatott parancsnok szán-
dékának teljesülését a repülő személyzet felé.

12. Repülésbiztonsági koordináció (Rout-
ing, safety of flight): A folyamat utolsó lépé-
se során az irányító repüléssel kapcsolatos 
utasításokat, információkat ad át a repülő 
személyzet számára. Ennek célja a távozó 
repülőgép elkülönítése más saját eszközöktől 
és hatásoktól, megóvása a fenyegetésektől, 
valamint a feladat zavartalan folytatásának 
biztosítása.

Az adott harcászati helyzettől függően 
egyes lépések kihagyhatóak, megcserélhe-
tőek, megismételhetőek. A légi támogatás 
sürgőssége indokolttá teheti a repülőgép be-
jelentkezésének és a harcászati szituáció is-
mertetésének lerövidítését vagy kihagyását a 
folyamatból.”25

Az előretolt repülésirányítói eljárásokkal 
kapcsolatos legnagyobb kihívást jelenleg a 
digitális alapú közvetlen légi támogatás irá-

21 „Cleared hot!” – Engedély éles fegyverzet al kal ma zá-
sá ra, 1-es illetve 2-es típusú rávezetés esetén.

22 „Cleared to engage!” – Engedély éles fegyverzet al-
kal mazására, 3-as típusú rávezetés esetén.

23 „Continue dry!” – Engedély szimulált fegy ver zet al-
kal mazásra.

24 Battle Damage Assesment, továbbiakban BDA
25 HERCZEG, Gábor – A közvetlen légi támogatás jelene 

és fejlődésének lehetséges irányai (Seregszemlébe 
leadott tanulmány)
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nyítása jelenti. A saját erők helyzetének és 
a célról rendelkezésre álló információknak 
digitális meghatározása és továbbítása jelen-
tősen lerövidíti az eddig hangalapon történt 
kommunikációval töltött időt, és lecsökken-
ti az ellenséges zavarás negatív hatásait is. 
A probléma mindössze annyi, hogy minden, 
a közvetlen légi támogatásban résztvevő sze-
replőnek alkalmasnak kell lennie a digitális 
adatkommunikációra. 

A szerző saját tapasztalatai azt mutatják, 
hogy az új eszközök és eljárások, amelyek az 
irányítás minőségét növelik, az időtényezőt 
pedig csökkentik, könnyen háttérbe szorít-
hatják a már kipróbált hagyományos eljárá-
sokat és kényelmessé teszik az irányítókat. 
Könnyen beazonosíthatóak az ebben rejlő 
veszélyek – a technikai meghibásodások, el-
térő, esetenként gyengébb képességű repülő-
eszközök megjelenése, vagy akár tápellátási 
gondok is rákényszeríthetik a közvetlen légi 
támogatás szereplőit, hogy visszanyúljanak 
a térkép – tájoló – rádió bevált hármasához, 
esetleg a tisztán vizuális fedélzetről történő 
célazonosításhoz. Amennyiben ezek a „régi” 
eljárások a kiképzés perifériájára kerülnek, 
abban az esetben a végrehajtás sikere is meg-
kérdőjeleződhet.

IV. AZ ESZKÖZRENDSZER 
BŐVÜLÉSE

A repülőeszközök képességeinek és az elő-
retolt repülésirányítók eljárásrendjének fo-
lyamatos fejlődésével együtt az eszközrend-
szer is bővülni kezdett. Az előző fejezetben 
tárgyalt, irányítói eljárásokat befolyásoló té-
nyezők nagy része hatással volt és van a mai 
napig az eszközök fejlesztésére, a kiinduló 
pont viszont konstans: az előretolt repülés-
irányítónak mindenkor képesnek kell lennie 
ellátni a közvetlen légi támogatás irányítását 
egy levegő-föld kommunikációra képes rádió 
és az adott helyre vonatkozó térkép segítsé-
gével!

Napjaink előretolt repülésirányítójának 
eszközrendszere a fejlődés kronológiai sor-
rendjének figyelembe vételével az alábbiak 
szerint alakult ki:
• Híradó eszközök – az irányító feladat vég-

rehajtás során nemcsak a támogató légi 
eszközzel, hanem a szárazföldi parancs-
nokkal is összeköttetésben van. Ez a leg-
alább két irányú, levegő-föld és föld-föld 
kommunikáció teszi indokolttá, hogy lehe-
tőség szerint a JTAC rendelkezzen két szé-
lessávú rádióval. Az elektronikai felderítés 
és zavarás miatt az eszközöknek mára ké-
pesnek kell lenni titkosított kommunikáci-
óra. A légi eszközök azonnali igényléséből 
következő további szükséglet a nagy tá-
volságú híradás, ami további műholdas, a 
digitális CAS pedig digitális adatforgalmi 
képességet igényel. A kis méret és hosszú 
élettartam már csak a minden katona ré-
széről megfogalmazódó kényelmi igény… 
A felsorolt kritériumoknak az alábbi – Ma-
gyar Honvédségben is használt – híradó 
eszközök biztosan megfelelnek: 
– Harris PRC-152 kézi rádió
–  Harris PRC-117/F vagy G változatú háti 

rádió
• Saját helyzet megjelölésére alkalmas eszkö-

zök – a baráti tűz elkerülésének természetes 
igénye miatt kerültek alkalmazásra már a 
kezdetektől a légi eszközök számára is jól 
megkülönböztethető jelző panelek. Ma az 
irányító személyes felszerelésének alapvető 
eleme a nagy láthatósági, ún. VS-17 panel. 

Az éjszaka történő azonosítást infravörös vil-
logók biztosítják.
• Optikai eszközök – ide sorolhatóak a cél-

azonosításhoz szükséges távcsövek, újab-
ban a cél távolságának és irányszögének 
meghatározására szolgáló lézeres céltáv-
mérők. Ilyen eszköz például a Leica Vector 
21B, mely GPS integrálásával alkalmas 
célkoordináta közepes pontosságú megha-
tározására.
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• Lézeres célmegjelölő – Vietnámi-hábo-
rú ideje alatt kifejlesztett lézer vezérlésű 
pusztító eszközök megjelenését követően 
az előretolt repülésirányítók részéről is 
jelentkezett igény a cél földi megjelölésé-
re. A kezdeti földi telepítésű lézeres cél-
megjelölők méretük miatt nem örvendtek 
nagy népszerűségnek az irányítók körében, 
de a kilencvenes évek végére a Northrop 
Grumann cég eszköze, a GLTD (Ground 
Laser Target Designator) már részévé vál-
hatott az állandó felszerelésnek. Az esz-
köz, kiegészítve a SeeSpot hőképalkotóval 
már alkalmas a kis- és közepes távolságon 
(tapasztalatok szerint 5 km-ig) elhelyezke-
dő célok megjelölésére nappali és éjszakai 
viszonyok között egyaránt. A lézeres cél-
megjelölő alkalmazása az irányítói eljárás-
ba is beépítésre került, lehetőséget teremt-
ve a nemcsak a cél megjelölésére, hanem 
az egyszerű azonosítására is, amennyiben 
a repülőeszköz maga is alkalmas a lézer 
érzékelésére.

• Éjszakai figyelő és megjelölő eszközök – a 
Vietnámi-háború történetét taglaló részben 
került említésre, hogy az irányítók éjsza-
kai figyelő képesség hiányában nem tud-
ták ellátni a feladataikat. A kilencvenes 
évekre az éjjellátó eszközök fejlesztése 
eljutott arra a szintre, hogy már a katonák 
számára is kiosztásra kerültek, nagyban 
növelve harctevékenységek időtartamát. 
Mára a legelterjedtebb éjjellátó eszköz 
a csillagfény erősítéses AN/PVS-14-es 
monokuláris éjjellátó.

• Az éjszakai figyelés képességével együtt 
megjelent az igény a célok infravörös meg-
jelölésre is. A 2000-es évekre terjedtek el 
az infravörös célmegjelölő műszerek, ame-
lyek csak éjjellátó segítségével észlelhetők, 
illetve a látható fény tartományában dol-
gozó, nagyteljesítményű zöld fénynyalá-
bot használó megjelölők. Előbbire példa a 
Meyers cég IZLID családba tartozó eszkö-
zök, utóbbira a szintén Meyers által gyártott 

GREEN BEAM megjelölők. A megjelölő 
eszközök elterjedése eljárásbeli integrációt 
is hozott magával.

• Helymeghatározó eszközök – szintén a 
kilencvenes években kezdett elterjedni 
a Globális Helymeghatározó Rendszer26  
katonai alkalmazása, amely a fejlődés 
során másodlagossá tette a térkép hasz-
nálatát. A GPS segítségével könnyen 
meghatározható lett a saját helyzet, más 
eszközökkel történő integrációja pedig 
további lehetőségeket nyújt. A jelenleg 
legelterjedtebb eszköz, a zavarás elleni 
védelemmel is rendelkező, a Rockwell 
Collins cég által kifejezetten katonai célra 
gyártott DAGR GPS.

• Videójel letöltő rendszerek (Video 
Downlink System) – az előretolt repülés-
irányító eszközkészletének legújabb ele-
me. A legáltalánosabban elterjedt eszköz 
ezek közül az L3 Communications cég ál-
tal kifejlesztett ROVER-család (Remotely 
Operated Video Enhanced Receiver), 
amely „rendeltetése a repülőgép fedélzeti 
rendszerei, illetve a függesztett felderítő 
konténerek által érzékelt álló- és moz-
góképek vétele, és ezek megjelenítése a 
csatlakoztatott kijelzőn. … A modernebb 
eszközökön a jelfeldolgozót és a kijelzőt 
egy közös egységbe integrálták (ROVER 
5), így a súly-, és méretcsökkenésnek kö-
szönhetően már gyalogos járőrfeladatok 
során is alkalmazható. A körülmények 
függvényében sugárzott jeleket körülbe-
lül 30 kilométerről képes még hatékonyan 
venni”.27 Az eszköz segítségével egyes 
esetekben – az erre kidolgozott eljárások 
és kritériumok betartása mellett, ilyen egy 
megfigyelő általi pozitív célazonosítás – 
az irányítónak már fizikailag jelen sem kell 

26 Global Positioning System – továbbiakban GPS
27 BAKCSI, Dávid főhadnagy: Előretolt repülésirányítók 

harcászati felszerelése, Sereg Szemle, X. évfolyam 3. 
szám, 2012. július-szeptember, 65–72. oldal
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lennie a közvetlen légi támogatás irányí-
tásához, mozgásteret adva ezzel a száraz-
földi parancsnoknak az irányító települési 
helyének megválasztását illetően.

ÖSSZEGZÉS

A tanulmány száraz tényei mögött elveszik 
a lényeg, maga az irányító, a hús-vér kato-
na, aki hosszú éveket tölt el lövészként, vagy 
felderítőként, majd magára ölti a légierő 
kékjét. Ő az, aki a felsorolt eszközöknek je-
lentős részét magával viszi, és akit időnként 
antennaerdő övez. Ez a specialista sokszor 
a parancsnoka nyakára járva ajánlja fel a 
harcjárművek felett tízezer lábon köröző va-
dászgép szenzorainak segítségét, közvetlen 
harcérintkezés esetén pedig a futástól liheg-
ve, a kézi- vagy toronyfegyverek zaja mellett 
próbál tele torokból kiabálva célinformáci-
ókat megadni a pilóta számára. Ez a katona 
az előretolt repülésirányító, aki kis túlzással 
ugyan, de egy személyben testesíti meg az 
összhaderőnemiséget, hiszen ő a pilóta szeme 
a földön, és a szárazföldi parancsnok hangja 
az égen. Akit minden szárazföldi parancsnok 
akar, de ő a légierővel lépett frigyre…
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AJÁNLÁS

Ajánlom ezt az írást a 2016. július 1-én hősi 
halált halt tűzszerész bajtársaim emlékére. 
Köszönjük áldozatukat, melyet a magyar 
emberek védelmében tettek! Nyugodjanak 
békében!

BEVEZETÉS

A tűzszerész szakfeladatok során rengeteg 
eljárás, speciális eszköz segíti a szakembe-
rek munkáját. A gyártók általában jelentős 
összegeket kérnek el termékeikért, hiszen az 
emberi élet védelmében felhasznált felszere-
lések beszerzésekor nem lehet és nem szabad 
az anyagiakat hosszasan mérlegelni.

Sok eszköz nélkülözhetetlen, de vannak 
olyanok is, melyek kis energiával könnyen 
reprodukálhatóak. Írásomban szeretném be-
mutatni, hogy vannak elérhető alternatívák, 
melyek kis energia és költség befektetésével 
hatékonyan képesek működni a mindenna-
pok során.

Be szeretnék mutatni egy helyszínen elké-
szíthető, kisméretű kumulatív töltetet, annak 
méretezését és a próbájának tapasztalatait. 
A témában már hosszabb ideje vizsgálódom. 
A Pannon Egyetemen folytatott, robbanó-
anyag-ipari szakmérnök tanulmányaim lezá-
rásához készített szakdolgozatom szolgálta-
tott alapot ehhez a cikkhez. Remélem így a 
szűkebb, de a katonai robbantásokban járatos 
szakmai kör is megismerheti kutatásaim tar-
talmát.

1. A KUMULATÍV TÖLTETEK  
ALKALMAZÁSA

A kumulatív töltetek használata civil és ka-
tonai területen egyaránt széles körben bevett 
gyakorlat. A gyártók több változatban készí-
tik őket, de alapvetően megkülönböztethető 
a robbanóanyaggal készre szerelt változat, 
illetve az önálló töltet házas változat, melyet 
felhasználás ellőtt robbanóanyaggal szüksé-
ges feltölteni.

A civil robbantástechnika fémelemek vá-
gására és lyukasztására alkalmazza ezeket az 
előre gyártott tölteteket, azonban az olajipar 
az egyik legnagyobb felhasználó. A mélyfu-
rások során kialakított cement falazat – mely 
a rétegeket hivatott elválasztani – lyukasztá-
sára alkalmazzák a szakemberek.

Természetesen a jégvédelem során is ku-
mulatív tölteteket alkalmaznak a rob ban tás-
ve zetők a jég átlyukasztására. Később ezeken 
a lyukakon engedik le a robbantások fő töl-
teteit.

A hadi alkalmazásban a kumulatív hatású 
eszközök szintén széles körben előfordulnak. 
A robbanótestek teljes spektrumában talál-
hatóak ezen az elven működő eszközök az 
aknagránátoktól, a légibombákig. Speciális 
feladatokhoz alkalmazott előre elkészített 
töltetekkel szintén találkozhatunk, melyek 
főként a rombolások előkészítését, végrehaj-
tását hivatottak véghez vinni.

A tűzszerész szakfeladatok során is alkal-
mazhatóak ezek az eszközök, azonban ter-
mészetesen kisebb méretben. Az felhasználás 

EMBER ISTVÁN ŐRNAGY: 
ALTERNATÍVA A TŰZSZERÉSZ SZAKFELADATOK  

SORÁN ALKALMAZHATÓ KUMULATÍV TÖLTETEKRE

S Z Á R A Z F Ö L D I  H A D E R Ő N E M
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szempontjából megkülönböztetünk gyújtó-
szerkezetre irányzott-, illetve a testre irány-
zott robbantást.

A gyújtószerkezetre irányzott robbantás 
során a töltettel, annak mechanikai részét 
kísérelhetjük meg működésképtelenné tenni. 
A robbanótestek falának irányzott robbantá-
sok célja lehet a robbanóanyag elműködte-
tése, kiégetése, különleges vagy harcanyag 
töltetűeknél, annak ellenőrzött kiengedése.

Minden ilyen esetben számolni kell a rob-
banóanyag töltet esetleges elműködésével, 
ezért a biztonsági távolságokat ennek figye-
lembe vételével kell kijelölni.

2. CÉLKITŰZÉSEK

A tűzszerész szakfeladatok során egy ku-
mulatív töltetnek képesnek kell lennie a kü-
lönleges anyagokkal, harcanyagokkal töltött 
gránátok falának átlyukasztására. Általában 
aknavetőgránátokat, tüzérségi gránátokat töl-
tenek ilyen anyagokkal és itt a legjelentősebb 
a falvastagság is.

A ködanyaggal töltött közepes és nagy űr-
méretű gránátok ráhelyezett összpontosított 
töltettel történő hatástalanítása arányaiban 
sok robbanóanyag felhasználása mellett ki-
elégítő. A sikeressége is megkérdőjelezhető. 
A gránátok széttörését követően a szilárd 
ködanyag a levegővel érintkezve elkezdi a 
ködképzést. A repeszek és anyagdarabok 
a későbbiek során, a talajból ismételt felbuk-
kanásukat követően tovább végzik a ködkép-
zést. Ezeket a problémákat lehet orvosolni 
a szabályozott körülmények között történő 
kiengedéssel.

Az 1. ábrán látható 122 mm-es szovjet re-
pesz–romboló gránát az alapja a köd töltetű 
változatnak. Falvastagságuk a hengeres ré-
szen 15–20 mm között változik.

Az ingerlő, mérgező harcanyagokkal töl-
tött robbanótestek hatástalanítása a legbiz-
tonságosabban csak elszeparált környezetben 
történhet. Az ARC–5 GT robbanásálló kon-

téner megteremti ezt a környezetet. A benne 
történő robbantásoknak meghatározott fel-
tételei vannak: burkolatmentes robbanótest, 
a repeszek okozta belső sérülések elkerülése 
miatt és maximalizált TNT egyenértékű rob-
banás egy tűzben. Ennek megfelelően akár 
5 kg TNT-nek megfelelő robbanóanyag is 
detonálhat, és 25 kg TNT a maximális terhel-
hetősége. A felső határ elérésekor vizsgálni 
és újraminősíteni kell az eszközt.

1 Forrás: Internet: http://www.karil.com/Our-Products/
Blast-Management-Systems/Total-Containment-
Vessels, Letöltés: 2015. november 11. [4].

2. ábra. ARC–5 GT1

1. ábra. 122 mm-es szovjet repesz-romboló 
gránát metszete
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A konténer alkalmazása a vegyivédelmi 
szakemberek számára lehetőséget biztosít a 
mintavételre, valamint a harcanyagok lokali-
zálására és ellenőrzött kinyerésére.

Figyelembe kell venni a kumulatív töltet 
előállítási költségeket, a szavatossági idő szem 
előtt tartásával. Ezek optimalizálása a rendsze-
resített plasztikus robbanóanyag felhasználásá-
val, valamint a helyszíni előállítással történik.

A célok összegzéseként kijelenthető hogy 
a kumulatív töltetnek:
• képesnek kell lennie különleges töltetű és 

mérgező harcanyaggal töltött robbanótes-
tek falának átütésére: 20 mm acél;

• tömege TNT egyenértéke nem haladhatja 
meg a robbanásálló konténerben egy tűzben 
robbantható maximum mennyiséget: 5 kg;

• viszonylag könnyen elkészíthetőnek kell 
lennie;

• helyszínen elkészíthetőnek kell lennie;
• rendszeresített plasztikus robbanóanyagból 

kell készülnie;
• rendszeresített gyutaccsal indíthatónak kell 

lennie;
• könnyen beszerezhető és olcsó anyagokból 

kell készülnie;
• biztonságosan alkalmazhatónak kell lennie.

3. KUMULATÍV TÖLTET 
MÉRETEZÉSI MÓDSZEREK

3.1 A robbantási utasításban  
bemutatott eljárás

Ezt az eljárást a Magyar Honvédségben már 
évek óta alkalmazzák kumulatív töltetek mé-
retezésére. Elég régi tervezési konstrukció, 
de bevált tapasztalatok eredménye. 

A méretezés tapasztalati szabályai, annak 
minden spektrumát meghatározzák. Az üreg 
paramétereit a céltárgy vastagságához viszo-
nyítva kell kialakítani. A belső átmérőt az át-
lyukasztandó lemez vastagságának 1,25-sze-
resére kell méretezni. A kumulatív kúp 
magassága az átütendő méret 1,1-szerese.

A csonkakúp formájú töltet céltárgyon 
lévő alapjának átmérőjét úgy kell kialakítani, 
hogy az üreg körül egy 10–15 mm-es gyűrű 
alakuljon ki. Ennek a gyűrűnek tartó szerepe 
is van, hiszen ezen támaszkodik fel a töltet a 
céltárgyra.

A gyutacs behelyezési oldalán (a kúp cson-
kolt oldalán) az átmérőt úgy kell meghatároz-
ni, hogy a gyutacs még behelyezhető legyen. 
A gyutacshüvelyek 7–8 mm vastagok, ezért 
az átmérőt minimum 10 mm-ben kell meg-
határozni.

3. ábra. Plasztikus robbanóanyagból készített 
összpontosított kumulatív töltet2

2 Dr. Lukács László: A kumulatív hatás és a kumulatív 
töltetek méretezése, Jegyzet a Szárazföldi Haderőne-
mi Fakultás műszaki hallgatói számára, Magyar Hon-
védség Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Műszaki 
tanszék, 1992, 30. oldal, 16. ábra [3].
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A töltet magassága nem klasszikus értelemben 
vett képlettel kerül meghatározásra. A robba-
nóanyag tömegét kell kiszámolni először:

C = 2,5 · h3

C – töltet tömeg
h – átütendő vastagság, acél esetében

Amennyiben páncéllemezt kell lyukasztani a 
fenti eredmény kétszeresét kell számolni.

A teljes magasságot úgy kell kiszámolni, 
hogy a robbanóanyag sűrűségéből és tömegé-
ből kikalkulált térfogat alapján kell számítani 
az üreges csonkakúp paramétereit.

3.2 A MH HTI3 méretezési  
eljárása

Az eljárást Diószegi Imre alakította ki, az 
általa meghatározott ökölszabály alapján. Ez 
a módszer hengeres formát alkalmaz, és szá-
mol fém béléskúppal is. A méretezés egysze-
rű a hozzá tartozó táblázatok alapján [3].

Az optimális betétvastagság meghatározá-
sa, és az anyagra jellemző számítási állandók:
• Réz esetén a kumulatív béléskúp átmérőjé-

nek 50-ed része. A réz F értéke 3,8.
• Acél esetén a kumulatív béléskúp átmérő-

jének 40-ed része. Az acél F értéke 3,4.
• Alumínium esetén a kumulatív béléskúp 

átmérőjének 30-ad része. Az alumínium 
F értéke 2,2.

Az optimális fókusztávolság az alábbi képlet-
tel kerül meghatározásra:

h = d α
30º

30º ≤ α ≤ 90º

h – emelési magasság
d – a béléskúp átmérője
α – a béléskúp kúpszöge

3 Magyar Honvédség Haditechnikai Intézet.

4. ábra. A töltet paramétereinek ábrája4

A páncélátütés, ha az eltartás optimális:
P = F · d · δ

P – páncélátütés
d – a béléskúp átmérője
δ – a robbanóanyagra jellemző állandó
F –  kumulatív béléskúp anyagára jellemző 

állandó

A páncélátütés, ha az eltartás nem optimális:

P = 30º M
α  + (F–1) · d

P – páncélátütés
d – a béléskúp átmérője
α – a béléskúp kúpszöge
F –  kumulatív béléskúp anyagára jellemző 

állandó
M –  valós emelési magasság (kisebb, mint 

az optimális)

4 Dr. Lukács László: A kumulatív hatás és a kumulatív 
töltetek méretezése, Jegyzet a Szárazföldi Haderőne-
mi Fakultás műszaki hallgatói számára, Magyar Hon-
védség Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Műszaki 
tanszék, 1992, 38. oldal, 18. ábra [3].
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A méretezés további elemeihez szükséges táblázat:

1. táblázat. Robbanóanyagokra jellemző méretezési adatok9

Fsz. Robbanóanyag δ v (mm) a (mm) D – d (mm) Lmin

1. A–IX–15 1,5
4–8 3–5 6–10 10–15

2. A–IX–26 1,45

3. préselt nitropenta 1,42
5–10 4–8

4. préselt alumínium poros 
nitropenta 1,37

5. nitropenta por 1,2 8–10

5–8

6–10 10–15

6. pentritol7 50/50 1,28 10–15 10–15
15–20

7. pentritol 60/40 1,32 8–10 8–10

8. préselt TNT 1,21 10–15 8–10 10–15 20–25

9. öntött TNT 0,95 15–20 10–15 15–20 25–30

10. TNT por 0,55

10–15

10–20
10–15

20–25

11. Semtex 1
5–8

15–20

12. C48 1,4 8–10 10–15

A kumulatív kúp kúpszögének meghatározása az alábbi táblázat alapján szükséges:

2. táblázat. Kúpszög meghatározás10

d (mm) α ideális α

20–50 35º–60º 40º

50–80 50º–65º 55º

80–120 55º–65º 60º

120–200 60º–85º 65º

200–300 80º–90º 85º

  5 A-IX-1 – viasszal flegmatizált hexogén.
  6 A-IX-2 – viasszal flegmatizált hexogén, mely alumínium port tartalmaz.
  7 Pentritol – nitropenta és TNT keveréke, a tört a keverék arányát jelzi.
  8 C4 – az USA hadseregében rendszeresített robbanóanyag, melynek 91%-a hexogén.
  9 Dr. Lukács László: A kumulatív hatás és a kumulatív töltetek méretezése, Jegyzet a Szárazföldi Haderőnemi Fa-

kultás műszaki hallgatói számára, Magyar Honvédség Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Műszaki tanszék, 1992, 
40. oldal, 6. számú táblázat. [3].

10 Dr. Lukács László: A kumulatív hatás és a kumulatív töltetek méretezése, Jegyzet a Szárazföldi Haderőnemi Fa-
kultás műszaki hallgatói számára, Magyar Honvédség Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Műszaki tanszék, 1992, 
40. oldal, 7. számú táblázat. [3].
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3.3 A szovjet, hasonlóságon alapuló 
méretezés

A Szalamahin professzor által kidolgozott eljá-
rás a már meglévő, ismert paraméterű, teljesít-
ményű kumulatív tölteteken alapszik. A hason-
lósági törvény felhasználását a méretezésre, 
meg kell előznie a kialakítandó töltet jellem-
zőinek és a céltárgy adataink a felmérése [3].

A következő adatok tisztázása szükséges a 
töltet vonatkozásában:
• Forma: Φ;
• Befoglaló mérete: R (m);
• A béléskúp vastagsága: δ (m);
• A béléskúp anyagsűrűsége: ρ (kg/m3);
• A töltet külső köpenyének vastagsága: 

δ1 (m);
• A töltet külső köpenysűrűsége: ρ1 (kg/m3);
• A robbanóanyag sűrűsége: ρ0 (kg/m3);
• A robbanóanyag vastagsága: H0 (m);
• A robbanási behatolás kezdeti energiája: 

Q0 (J/kg = m2/c2);
• A robbanóanyag detonációs sebesség: 

D0 (m/c).

A következő adatok tisztázása szükséges  
a céltárgy vonatkozásában:
• Sűrűsége: ρ2 (kg/m3);
• Szilárdsága: σ2 (Pa = kg/(mc2);
• Hengersebessége: a (m/c).

A meghatározandó adatok:
• A lyukasztási mélység: L (m);
• A lyukasztási átmérő: d (m).

A behatolási adatok összefüggései:
L = f1 (Φ, R, δ, ρ, δ1, ρ1, ρ0, H0, Q0, D0, ρ2, σ2, a)
d = f2 (Φ, R, δ, ρ, δ1, ρ1, ρ0, H0, Q0, D0, ρ2, σ2, a)

A megfelelő átalakítások után 10 darab mér-
tékegység nélküli tényezőt kapunk:

L
R  = φ1 (Φ,, , 

H0
R  , , , 

D0
a  , 

D0
2

Q0  ,)

d
R  = φ1 (Φ,, , 

H0
R  , , , 

D0
a  , 

D0
2

Q0  ,)

Az összefüggésből jól látszik, hogy ha a for-
ma és a robbanóanyag megegyezik a minta 
és a méretezett töltettel, akkor ugyanolyan 
céltárgyra arányosan eltérő hatást fejtenek ki. 
Az arányosság a fókusztávolság meghatározá-
sakor is mérvadó.

3.4 Angolszász módszer

Ez módszer roppantul egyszerű méretezést 
tesz lehetővé. Itt is hengeres kialakítású 
a töltet és néhány szabály alkalmazásával 
könnyedén megméretezhető a töltetüreg és a 
többi paraméter.

A méretezést a kumulatív kúp átmérőjéhez 
(D) viszonyítva kell elvégezni. A töltet üreges 
oldali átmérője 1,1 D. Gyakorlatilag nincs az 
előző módszerekben szereplő gyűrű a kumu-
latív kúp körül, mert a különbözetet a bélés-
kúp anyaga teszi ki. A béléskúp magasságát 
1,3 D-nek kell tekinteni, míg a töltet teljes ma-
gassága ettől 0,4 D-vel nagyobb. A béléskúp 
anyagvastagságát a sűrűség figyelembe véte-
lével kell kiszámolni: 0,4 D/a sűrűség.

A fókusztávolságot magunknak választhat-
juk ki egy diagram alapján, melyben a 0 kúp-
átmérőnyi eltartáshoz 3 kúpátmérőnyi átütést 
határoz meg. A görbe 6 átmérőig emelkedik 
itt az átütés hozzávetőleg ugyanennyi, és in-
nentől folyamatosan csökken, de 24-hez még 
mindig 2 kúpátmérőnyi átütést rendel.

4. A KONKRÉT MÉRETEZÉSI 
FELADAT

A töltet méretezésekor katonai vonal és a HTI 
módszer elemeit fogom ötvözni, mivel a töl-
tetemet hengeres formájúra, de kumulatív bé-
léskúp nélkülire fogom tervezni. A réz, vagy 
alumínium béléskúp méretre gyártása – külö-
nösen kis mennyiségben – több ezer forintba 
kerül darabonként, ezért egyelőre elvetettem 
alkalmazását.

A hengeres forma miatt, a kereskedelemben 
kapható PVC (Poli Vinil Clorid – kemény mű-
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anyag típus) vízvezeték csövek mellett döntöt-
tem. Ebből vágom méretre a töltet házát.

A számítás:
• átütendő acél vastagsága 20 mm (h);
• kúp átmérő: Dv = 1,25 h = 25 mm;
• töltet átmérő:  

Dz = Dv + (20–30) = 45–55 mm;
• kúp magasság: hv = 1.1 h = 22 mm;
• töltet tömeg: C = 2,5 h3 = 20 g (a forma 

miatt nem mérvadó).

A számításban minimálisan meghatározott 
45 mm-es külső átmérőt az 50 mm-es (be-
lül hozzávetőleg 45 mm) PVC csővel lehet 
kivitelezni. Ez a megoldás azonban nem tar-
talmaz méretezési többletet, ezért a követke-
ző nagyobb méretet választottam, melynek 
63 mm a külső- és 57 mm a belső átmérője.

A választott cső méret belső átmérője a 
meghatározott 55 mm-es töltet átmérőnél alig 
nagyobb, megfelelő a feladathoz.

A katonai módszer önmagában nem elegen-
dő, hiszen a forma nem csonkakúp. A töltet 
teljes dimenziójának meghatározása kapcsán 
figyelembe kell venni a további fejlesztési 
lehetőségeket is. Amennyiben később bélés-
kúpos változat is kialakításra kerül a béléskúp 
gyárthatósága szempontjából a szabályos há-
romszög metszet az ideális.

A behatolási átmérő növelésével a kiáramló 
harcanyagok gyorsabban ürülnek a gránátból.

Ezek figyelembevételével a tölteten az 
alábbi méretváltoztatásokat teszem:
• a kumulatív üreg átmérőjét 25 mm-ről, 

40 mm-re emelem a biztos eredmény és a 
nagyobb behatolási átmérő érdekében;

• a kumulatív üreg metszetét 40 mm oldal-
hosszúságú szabályos háromszögben hatá-
rozom meg, tehát a kúpszög 60° lesz;

• eltartást továbbra sem számolok, a béléskúp 
hiánya miatt (a gyártási módból fakadóan 
5 mm légrés lesz a céltárgy és a töltet kö-
zött);

• a kumulatív üreg teteje és a gyutacs aljá-
nak távolságát egy kúpátmérőnyiben ha-

tározom meg (40 mm), mivel inert lencsét 
nem alkalmazok;

• a gyutacsot 20 mm mélyen tervezem be-
helyezni a töltetbe, egy 8 mm-es átmérőjű 
lyukba.

A számítások és a módosítások alapján a töl-
tet plasztikus robbanóanyagból formált ré-
szének paraméterei a következők:
• a kumulatív üreg átmérője: 40 mm;
• a kumulatív üreg magassága: 34,68 mm;
• a kumulatív üreg kúpszöge: 60°;
• a töltet átmérője: 57 mm;
• a töltet magassága: 93 mm;
• a robbanóanyag sűrűsége  

(Semtex PL Hx 30): 1,4 g/cm3;
• a robbanóanyag robbanáshője:  

6106 kJ / kg (becsült érték) 
• a töltet térfogata: 225,79 cm3;
• a töltet tömege felfelé kerekítve: 317 g 

(számított érték),
• a töltet tömege TNT11 egyenértékben: 

382 g (becsült érték).

5. ábra. A plasztikus töltet metszete

11 A TNT robbanáshője 5066 kJ/kg
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5. A FORMÁZÓSABLONOK

A kumulatív töltet kialakítását a PVC csőben 
úgy terveztem, hogy a töltet formázása egy 
eltávolítható sablonnal valósul meg.

A sablon két elemből áll. A felső rész a ku-
mulatív töltet gyutacs felőli oldalát formázza 
megfelelő alakúra, és egyben pontos méretű-
re. A gyutacshely precíz kialakítása elenged-
hetetlenül fontos, mert deformitása komoly 
problémákat okozhat.

A felső sablon anyaga esetünkben acél, de 
ez a próbákhoz szükséges alacsony elkészí-
tendő töltetszám miatt került kiválasztásra. 
Az alumínium, vagy egy esztergálható, ke-
mény műanyag ideálisabb lenne.

A 6. ábrán látható a sablon metszete, me-
lyen látszik egy átmenő furat. Erre a kihúzás-
nál van szükség annak érdekében, hogy leve-
gő jusson a sablon helyére. Ennek hiányában 
a töltet formája sérülhetne a felső sablon el-
távolításakor.

6. ábra. A felső sablon metszete

Az alsó sablon anyagát tekintve megegyezik 
a felsővel. Nem indokolta semmi az eltérő 
anyagválasztást.

Ennek az elemnek az a feladata, hogy meg-
formázza a töltetüreget és a töltet alját. Ezen 
az oldalon is elengedhetetlen a sablon forgás-
testből formázása, mert a töltetüreg eltolódása 
a kumulatív hatás ideális kialakulását gátolja.

Ennek az elemnek az 57 mm átmérőjű és 
5 mm magas pereme fogja a PVC csövet 
helyben tartani, miközben a robbanóanyag 
betöltésre kerül. Szorosan illeszkedőre kellett 
kialakítani ezt a peremet, hogy töltés közben 
a cső elmozdulása ne nehezítse a folyamatot.

Ennél az elemnél is található átmenő furat 
a levegő beáramlás biztosítására. Helyét a 
töltetüreg körüli gyűrűnél jelöltem ki. Lehet-
séges, hogy a kúpon eredményesebben mű-
ködött volna, de az üreg belső falának eset-
leges deformálódásának elkerülése miatt ezt 
találtam célravezetőnek.

7. ábra. Az alsó sablon metszete

6. A GYÁRTÁS FOLYAMATA

Első lépésben az alsó sablonra fel kell he-
lyezni a levágott 12 cm-es PVC csövet. En-
nek a folyamatnak szorosan illeszkedve kell 
végbemennie. Amennyiben szükséges, az 
időjárás miatt a cső enyhe lágyítása a felhe-
lyezéshez megengedett. Ebben az estben a 
folyamat folytatását úgy kell elvégezni, hogy 
az alkatelemek visszahűltek környezeti hő-
mérsékletűre. Az alsó sablont egyenes és szi-
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lárd felületre kell helyezni, ahol elbillenése 
nem várható.

Második lépésben a plasztikus robbanó-
anyag behelyezése történik. Ezt a folyamatot 
kisebb robbanóanyag darabokkal kell vé-
gezni tömőfa alkalmazásával. A tömőfa akár 
szükséganyagból is készülhet, lényeg, hogy a 
robbanóanyag egyenletesen legyen eldolgoz-
va, abban légrések ne maradjanak.

A harmadik lépés a felső sablon beleprése-
lése a robbanóanyagba. Az ideális töltetméret 
akkor alakul ki, ha a cső szája és a felső sablon 
korongjának felülete egy síkba kerül. A kijjebb 
álló korong megengedett, ebben az esetben 
minimálisan nagyobb lesz a felhasznált rob-
banóanyag mennyisége. Az összenyomás alatt 
a csövet egy kézzel folyamatosan tartani kell, 
a másik kézzel a felső sablont kell lenyomni.

Negyedik lépésben a felső sablont kell 
eltávolítani. A kihúzást csavarva kell el-

végezni. A szabad töltetfelületet le kell 
ellenőrizni. Az esetleges robbanóanyag 
felkenődés a cső belső falára nem releváns, 
eltávolítása szükségtelen. Ha a felső sablon 
furatába robbanóanyag került, azt a követ-
kező gyártás előtt egy hurkapálcával el kell 
távolítani.

Az ötödik lépés az alsó sablon eltávolítása. 
A kialakított felület ellenőrzését el kell vé-
gezni, az esetleges csőfalon felkenődött rob-
banóanyagot el kell távolítani. Ezt úgy kell 
elvégezni, hogy a töltetüreg és a körülötte 
lévő robbanóanyag gyűrű ne sérüljön. A fu-
ratból a robbanóanyag eltávolítása itt is szük-
séges, a fentebbi módszerrel. Az elkészült 
töltetet fektetve kell tárolni a felhasználásig. 
Mivel a felhasználás és a gyártás közötti idő 
nem jelentős maximum 1–2 óra, nem kell a 
töltet önsúlyából fakadó deformálódásával 
számolni.

8. ábra. A töltet elkészítésének öt lépése

9. ábra. Az elkészült töltet, az utolsó képen alumíniumozott formában

1 2 3 4 5
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7. A PRÓBAROBBANTÁSOK  
ÉS EREDMÉNYEIK

A végrehajtásnál vizsgáltam a sablon alapján 
elkészített töltet, annak eltartással, valamint 
alumínium spray-vel kifújt változatait. A ku-
mulatív töltetüreg kifújását 3 rétegben hajtot-
tam végre, minden esetben a kötelező szára-
dási idők betartásával (5 perc rétegenként). 
Előfordult, hogy a ráfújt réteg a kúp hegye 
felé megfojt, annak aljában anyagtöbblet ala-
kult ki.

Az elkészített töltetek:
• „A” típus: 4 db sablon alapján készített 

töltet;
• „B” típus: 4 db sablon alapján készített töl-

tet, egy kúpátmérőnyi eltartással;
• „C” típus: 4 db sablon alapján készített 

töltet, egy kúpátmérőnyi eltartással, a kúp 
alumínium spray-el kifújva;

• „D” típus: 4 db sablon alapján készített 
töltet, két kúpátmérőnyi eltartással, a kúp 
alumínium spray-el kifújva.

10. ábra. Az elkészített töltetek

Céltárgy csoportok:
1-es céltárgy csoport: 4 db 122 mm-es szov-
jet világító gránáton (NRT) megvizsgáltam, 
hogy a töltetek képesek-e átütni a 16 mm-es 
falvastagságot.

11. ábra. Az első céltárgy csoport  
(balról A, B, C, D töltetekkel szerelt  

gránátok)

2-es céltárgy csoport: 4 db 122 mm-es szov-
jet repesz gránáton (NRT) megvizsgáltam, 
hogy a töltetek képesek-e átütni a 20 mm-es 
falvastagságot.

12. ábra. A második céltárgy csoport  
(balról A, B, C, D töltetekkel szerelt  

gránátok)

3-as céltárgy csoport: 4 db 152 mm-es szov-
jet páncéltörő gránáton megvizsgáltam, hogy 
a töltetek milyen behatolást produkálnak, ha 
a céltárgy homogén acéltest.
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3. táblázat. Robbantási eredmények

Céltárgy Töltet 
típus Átütés Behatolás (mm) Behatolási átmérő 

(mm)

122 mm-es szovjet 
világító gránát 
(NRT), 16 mm 
falvastagság

A IGEN min. 16 30

B NEM 11 (a gránátfal meghajlásával) 16

C NEM 11(a gránátfal meghajlásával) 22

D NEM 0 0

122 mm-es szovjet 
repeszgránát 

(NRT), 20 mm 
falvastagság

A IGEN min. 20 33

B NEM 11 (a gránátfal meghajlásával) 16

C NEM 13 (a gránátfal meghajlásával) 16

D NEM 0 0

152 mm-es szovjet 
páncéltörő gránát 

(NRT)

A 16 40

B 6 18

C 7 17

D 0 0

13. ábra. A harmadik céltárgy csoport (balról A, B, C, D töltetekkel szerelt gránátok)
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TAPASZTALATOK

A készítés költségei elenyészőnek mutatkoz-
tak, hiszen a robbanóanyag és a gyújtószer 
rendszerben van, nem külön beszerzendő 
anyag. A Semtex bármilyen plasztikus rob-
banóanyaggal helyettesíthető. A katonai fel-
használásra alkalmas gyutacsok bármelyike 
alkalmas a töltet iniciálására, tehát ez sem 
okoz többlet kiadást. Mivel a műszaki ala-
kulatok általában rendelkeznek esztergával 
felszerelt műhellyel, a sablon esztergálásnak 
nincs költségvonzata. Amennyiben az alap-
anyagot be kell szerezni a sablon kialakítás-
hoz, ennek néhány ezer forint az ára, amely 
csak egyszeri költséget jelent. A PVC cső 
hozzávetőleg 600 forint méterenként, mely 
8 töltet kialakítására elég. Az anyagiakat ösz-
szegezve, a rendszeresített anyagokat kivéve, 
és a sablon anyagának árát az élettartamára 
vetítve jól látszik, hogy 100 forint alatti ösz-
szeg egy töltet költsége.

A gyártással kapcsolatban kijelenthető, 
hogy egy tapasztalattal rendelkező szakem-
ber a csődarab megtöltését néhány perc alatt 
végrehajtja. A mért időintervallum 6–8 perc 
volt. A cső levágását, esetleges melegítését és 
a sablonra igazítását már a töltés előtt elvé-
geztük, de mindezeket egybevéve kijelenthe-
tő, hogy 20–30 perc alatt elkészíthető a töltet.

A Semtex betöltése – a viszonylag rideg 
anyag (a hőmérséklet 5 °C körül alakult a 
teszt során) ellenére is – könnyen ment. Elő-
fordult, hogy a töltetekben nem sikerült ma-
radéktalanul eldolgozni a robbanóanyagot, ez 
főleg a kumulatív kúpot körbevevő gyűrűnél 
jelentkezett. Ez a probléma kiküszöbölhető 
vékonyabb tömőfa alkalmazásával.

A kúp felületét minden esetben sikerült 
homogén módon kialakítani. A gyutacs felő-
li oldalnál az egyenletes felület kialakítását 
nem tartottam mérvadónak, hiszen a gyutacs 
robbanóanyagot tartalmazó része a felület 
alatt mélyebben helyezkedett el.

A sablonok jól működtek és a kialakított 
töltetek jól formázottak voltak. A képeken 
látható szigetelőszalag-csíkokat az alsó sab-
lonra illeszkedő, hőlégfúvóval előkészített 
oldal jelzésére alkalmaztam. Hosszú ideig 
tartó melegítésre nincs szükség, akár egy vi-
hargyújtóval is végre lehet hajtani. Az alsó 
sablon és a csőfal közé egyetlen esetben sem 
történ nagyobb mennyiségű robbanóanyag 
felkenődés.

Mindkét sablon kihúzása során előfordult, 
hogy csak jelentős erőkifejtéssel indult meg 
a felületek elválása. A forgatás azonban jól 
bevált módszer, a kialakított töltetfelület egy 
alkalommal sem sérült meg a sablonok eltá-
volítása miatt.

A töltet megfelel annak az elvárásnak, 
hogy nem haladja meg a robbanásálló üstben 
egy tűzben megsemmisíthető maximális rob-
banóanyag mennyiséget.

Az „A” típusú töltet valósította meg leg-
inkább vizsgálatom célját, amely vélemé-
nyem szerint remek eredménnyel szerepelt. 
Képes volt átütni 2 cm acélt. A kísérleteket 
folytatva ez tovább vizsgálható lenne, mert 
a 2 cm koránt sem a maximális vastagság. 
A homogén acéltestbe 1,6 cm mélységbe 
hatolt be, ami szintén alátámasztja állításo-
mat, hiszen itt minden esetben kisebb mély-
ség volt várható, mert a fémnek nincs hová 
megfolynia. Kijelenthető az is, hogy a gyár-
tási technológiából adódó 5 mm távolság a 
céltárgytól nem befolyásolta láthatóan az 
eredményességet.

A „B”, „C” és ”D” típusú töltetek várako-
zásaimnak megfelelően nem váltak be. A bé-
léskúp nélküli töltetek esetében az eltartás 
növelése minden esetben rontja a behatolási 
paramétereket. Az alumínium spray alkalma-
zása szintén nem hozott eredményt, bár egy 
– két esetben apró cseppek elérték a gránát 
falát. A vastagabb réteg eredményesebb le-
hetne, de a hosszú száradási idő miatt elve-
tem további alkalmazását.
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ÖSSZEGZÉS

A kitűzött célokat az „A” típusú töltet teljesí-
tette. Ezek közül elsőként emelem ki, hogy a 
méretezés során több eljárás elemei kerültek 
egybegyúrásra, de a formai és egyéb körül-
mények miatt a paraméterek egy részét ön-
kényesen határoztam meg. A tesztek során a 
töltet produkálta az elvárt teljesítményt, és 
megfelel a hatástalanításokhoz szükséges pa-
ramétereknek. Alkalmazható a robbanásálló 
konténerben, mert nem haladja meg a maxi-
mum egy tűzben robbantható TNT tömeget, 
képes viszonylag nagy átmérőben lyukasz-
tani, ami a harcanyagok kiáramlásához elen-
gedhetetlen.

A gyártással kapcsolatos elvárásokat is si-
került elérni. A töltet gyorsan elkészíthető a 
hatástalanítás helyszínén is. Nem igényel 
különleges kezelést, tárolást, hiszen csak ak-
kor és annyi készül belőle, amennyi az adott 
feladathoz szükséges. A felhasznált robbanó-
anyag és gyújtószer rendszeresített, tehát nem 
szükséges hosszadalmas beszerzéseket le-
folytatni új veszélyes anyagok rendszerbe ál-
lítása érdekében. A töltetház anyaga PVC cső, 
ami beszerezhető akár barkácsboltokban is.

A gyártás technológiája a gyakorlat során 
bizonyította, hogy az eljárás könnyen elsa-
játítható. Nem igényel több napos kiképzést, 
a készítők egy pár soros és ábrás leírással 
könnyedén legyárthatják a tölteteket, de akár 
egyszeri bemutatást követően is probléma-
mentesen végezhető a feladat.

Az ár alacsony szinten tartása szintén je-
lentős feladat és cél volt. Mivel a sablonok 
és a PVC cső kivételével semmit sem kell a 
piacról beszerezni, a költségek a MH szintjén 
jelentéktelenek. A töltet beszerzendő alap-
anyagaihoz 100 forint alatti összeg szükséges 
egy töltetre vetítve.

Rengeteg fejlesztési vonal maradt még 
nyitva és remélem, hogy a későbbiek során 
ismertethetem a további eredményeket is.
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MÉSZÁROS ZALÁN HADNAGY:  
A HARCTÉRI TÜZEK ELLENI VÉDELEM  

KIKÉPZÉS HELYZETE  
ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A KIKÉPZÉS 

RENDSZERÉBEN

Jelenleg vita van a harctéri tüzek elleni 
védelem szükségességéről. Az új 10 hetes 
alapkiképzési programból is törölték, leg-
inkább logisztikai és szervezési okokból, 
annak ellenére, hogy az alapkiképzés egyik 
legnépszerűbb és legemlékezetesebb foglal-
kozása a harctéri tüzek elleni védelem kikép-
zés – közismert nevén a tűzakadálypálya – 
foglalkozás. 

Miért szükséges a harctéri tüzek elleni vé-
delem kiképzés? Az emberiség történelme so-
rán már a kezdetektől alkalmazta a tüzet, mint 
fegyvert. Sokan gondolták, hogy modern had-
viselésben a precíziós fegyverek kiszorítják 
a gyújtófegyvereket, ennek ellenére napjaink 
háborúiban újra reneszánszukat élik.

A mai napig a háborúk lefolyási mód-
ja változáson ment keresztül. Sok esetben 
nem hadseregek ütköznek meg egymással, 
hanem térben is nehezen azonosítható kis 
csoportok vagy terrorista sejtek ellen kell 
megvívni a harcot. A gyújtófegyverek alkal-
mazási módszerei napjainkban széles skálán 
mozoghatnak.

Az 1900-as évek elejéig a gyújtófegyverek 
nem sokat változtak. A kémia, mint tudo-
mány, illetve a vegyipar forradalmi fejlődé-
se alapjaiban változtatta meg az évszázados 
hagyományokat. Az első világháború és a 
lángszóró feltalálásának centenáriumán kissé 
részletesebben is bemutatom a gyújtófegyve-
rek fejlődését és magyar vonatkozásait.

A GYÚJTÓFEGYVEREK 
ALKALMAZÁSA A XX. SZÁZADBAN

Az első világháborúban hamar ráébredtek a 
hadviselő felek hogy az addigi elgondolások, 
harcászati és hadműveleti eljárások már nem 
működnek. 1916-ban a verdun-i vérszivaty-
tyú vagy akár a tehermentesítésére indított 
somme-i csata során az addig elképzelhetet-
len emberveszteség és hadianyag felhaszná-
lással ellenére sem értek el semmilyen gya-
korlati eredményt. A somme-i csata során a 
britek összesen 57470 főt veszítettek csak az 
első nap, a tüzérségi előkészítés során mint-
egy 12000 tonna tüzérségi lőszert használtak 
fel alig 5,5 km nyomultak elő miközben a né-
metek még a védekező csapataikból is tudtak 
erőket átcsoportosítani a keleti frontra. A ta-
pasztalatokat felhasználva mindkét oldalon 
új harceljárásokat kezdtek kidolgozni, első-
sorban a központ hatalmak, mert hasonló mé-
retű veszteségeket nem tudtak volna pótolni. 
Az új eljárások során a központi hatalmak a 
kisebb, de jól felfegyverzett csoportok alkal-
mazása mellett döntöttek. Az ilyen csoportok 
– az ún. rohamcsoportok- bevetése hatalmas 
sikert hozott a háború második felében az 
ember és anyaghiánytól szenvedő közpon-
ti hatalmaknak. A rohamcsoport kezdetben 
műszaki alapokon jött létre, de mégis inkább 
egy jelentős tűzerejű könnyűgyalogság volt. 
Felszerelték golyószóróval, géppisztolyok-
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kal, rengeteg kézigránáttal is, de a leghatéko-
nyabb fegyvere a lángszóró volt.

„A lángszóró magyar feltaláló nevéhez 
köthető, Szakáts Gábor számára ez hoz-
ta meg a világhírnevet. A németek saját ta-
lálmányuknak állítják be, melyet Richard 
Fiedler alkotott meg, de harctéri szolgálaton 
a Szakáts-féle lángszóró volt jobb és a ko-
rabeli dokumentációkon is az ő eszközeivel 
lehet találkozni. A lángszórót először a néme-
tek alkalmazták a francia fronton. A francia 
katonák hanyatt-homlok menekültek a német 
lángszórós osztagok elől, elsősorban pszi-
chológiai hatása segítette hozzá a németeket 
több győztes csatához. A működési elvük lé-
nyegében az 1915-ben megalkotott lángszó-
rón alapul, eltérések csak a külsőségekben, a 
hajtó és a gyújtóanyagok összetételében lel-
hető fel”1. Erre jó példa az LPO-50 lángszó-
ró, amely a 2000-es évek elejéig rendszerben 
volt a Magyar Honvédségnél is.

A második világháború során a lángszó-
rókat már nemcsak a gyalogság használta, 
hanem harckocsikra is telepítették. A gyújtó-
fegyverek nagyon hatékonynak, bizonyultak 
ezért a többi fegyvernem is széleskörűen al-
kalmazta. A légierő hatalmas mennyiségben 
használta a gyújtóbombák különböző fajtáit, 
de még a haditengerészet is alkalmazta külö-
nösen partraszállások során illetve az ellensé-
ges kikötők ellen. 

A gyújtófegyverek hatékonyságát bizo-
nyítja, hogy az amerikaiak Vietnámban mint-
egy 15 millió tonna gyújtóanyagot használtak 
fel. A vietnámi háború alatt a lángszórók mel-
lett megjelent a kézi reaktív lángvető, ame-
lyek távolabbról, sokkal kevésbé sebezhető-
en biztosította az ellenséges erődítmények 
elpusztítását. A fehérfoszfort gyújtófegy-
verként bombákban, tüzérségi eszközökben 
az 1920-as években is alkalmazták azonban 
Vietnámban kezdték el a fehérfoszfor töltetű 

1 Műszaki Katonai Közlöny XXIV. évfolyam, 2014. 2. 
szám 151. oldal 

rakétákat alkalmazni, amelyek a célmegjelö-
lésen kívül gyújtófegyverként is alkalmazha-
tónak bizonyult, sőt égéstermékeit belélegez-
ve fulladást és mérgezés okozott.

Gyújtófegyvereket használtak az arab–iz-
raeli háborúkban is, elsősorban páncélosok 
ellen. Itt alkalmazták először az ún. aeroszo-
los gyújtóbombát, amelynek lényege, hogy a 
gyújtóanyagot aeroszol formában kiperme-
tezték majd begyújtották. Vákuum-bomba-
ként is emlegetik. Egy gyúlékony, veszélyes 
anyagot tartalmazó (etilén-oxid, propilén-
oxid vagy dekán) tartályból áll. A tartályt két 
fázisban robbantják, az első robbanás hatására 
a tüzelőanyag finoman diszpergált állapotban 
kerül a levegőbe, úgynevezett aeroszol 
képződik. Ezután, jellemzően körülbelül 
150 milliszekundummal később, az aeroszol 
felhőt a következő robbanás meggyújtja. 
A fegyver legnagyobb problémáját maga 
az időzítés jelenti, hiszen ez szabályozza az 
éghető anyag eloszlását és kellő időben történő 
begyújtását is. Ennek előnye, hogy azonos tö-
megnél a hagyományos robbanóanyagokhoz 
képest jóval nagyobb a robbanás ereje. Pl.: 
az orosz FOAB 7,1 tonna de 44 tonna TNT 
robbanóeréjevel azonos pusztításra képes. 

A GYÚJTÓFEGYVEREK 
ALKALMAZÁSA NAPJAINK 

HÁBORÚIBAN 

A csecsenföldi háborúban orosz részről tö-
megesen alkalmazták az un. thermobarikus 
robbanófejjel ellátott gránátokat. Az első 
csecsenföldi háborúban kiderült, hogy a ha-
gyományos harceszközökkel gyakran nem 
lehet hatékonyan harcolni a gerillák ellen. 
A panel építési technológiával épített házak 
a robbanó lövedékeknek jól ellenálltak, a 
thermobarikus fegyverektől azonban köny-
nyen kigyulladtak és a szellőzőjáratokon a 
tűz gyorsan terjedt. A mérgező füstök és a tűz 
miatt a gerilláknak el kellet hagyni az épüle-
tet illetve az égési sérültek ellátása sem volt 
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megfelelően megoldott. Az orosz hadsereg a 
tapasztalatok alapján a thermobarikus fegy-
verek széles skáláját fejlesztette ki, a gránát-
vetőtől a rakéta-sorozatvetőig. (43 mm-es 
GM-94 gránátvető, a különböző páncéltörő 
rakéták is felszerelhetőek thermobarikus 
robbanófejjel Rshg-1,2, MRO-A, RPO-A, 
RPO-M, RPG-7, 16, 29 és 32, a T-72-es harc-
kocsi alvázára épített TOS-1 thermobarikus 
sorozatvető.) Az RPO-A kézi rakétavető. ha-
tását egy 122 mm-es tüzérségi lövedék telita-
lálatával egyenértékűnek tartották.

Az Egyesült Államok bevetette fehérfosz-
for töltetű rakétáit és tüzérségi gránátjait pél-
dául a Fallujahért folytatott harcokban, 2004 
áprilisában. Később egy katonai szaklap cik-
ket is megjelentetett a nagy robbanóerejű és 
a fehérfoszfor lövedékek együttes alkalmazá-
sának előnyeiről2. A szerzők, akik tüzérként 
harcoltak Fallujahban, tapasztalataik szerint 
a felkelők ellen gyakran nem volt megfelelő 
hatékonyságú a hagyományos, nagy robbanó 
erejű lőszerek használata. A fehér foszfor lö-
vedékek azonban sokoldalú fegyvernek bizo-
nyultak mind pszichológiai, mind hatékony-
ság szempontjából Különösen bevált, amikor 
mesterlövész állások és egyéb árkokba vagy 
fedezékekbe bújt felkelőket a fehérfoszforos 
lövedékekkel kiszorították a nyílt terepre 
ahol már a hagyományos lövedékekkel pusz-
tították el őket.

Az aszimmetrikus hadviselés során is alkal-
mazásra kerültek gyújtófegyverek. AZ izraeli 
hadsereg a gázai övezetben fehérfoszfor töltetű 
rakétákat alkalmazott, és a 2006-os Izrael-Li-
banon konfliktusban is használták3 Az afga-
nisztáni háborúban is több esetben alkalmazták 
a tálibok ellen, különösen bunkerek vagy más 

2 http://sillwww.army.mil/firesbulletin/archives/2005/
MAR_APR_2005/MAR_APR_2005_FULL_
EDITION.pdf (Letöltve: 2016. október 16.)

3 http://www.haaretz.com/news/israel-admits-using-
phosphorus-bombs-during-war-in-lebanon-1.203078 
(Letöltve: 2016. október 16.)

megerősített fedezékek esetén. A gyújtófegy-
vereket a szövetséges erők a líbiai harcok alatt 
is használták a Khadafi erők ellen.

A gyújtófegyverek alkalmazásra kerültek a 
szíriai polgárháborúban is. A kormánycsapa-
tok a felkelők állásait ZAB-100 típusú kazet-
tás gyújtóbombával támadták a sűrűn lakott 
városnegyedekben.

Kelet-Ukrajnában is alkalmazásra kerülnek 
a gyújtófegyverek a csecsenföldi tapasztala-
tok alapján. RPO-A, MRO-A kézi indítású 
thermobarikus rakéták illetve a rakéta-soro-
zatvetők 9M22S illetve 9M51 típusú rakétái-
nak alkalmazása már bizonyított mind katonai 
mind polgári célok ellen. Az új orosz harcá-
szat hatékonyan használja ki a rakéta sorozat-
vetőket. Pilóta nélküli felderítő eszközökkel 
(továbbiakban drón) felderítik a célokat amit 
azonnal tüzérségi tűzcsapás követ majd a fel-
derítő drónok megvizsgálják a csapás haté-
konyságát. 2014 július Zelenopillya település 
mellett 2 ukrán gépesített lövész zászlóalj gya-
korlatilag megsemmisült egy tüzérségi tűzcsa-
pás következtében. A thermobarikus töltetek 
alkalmazása demoralizálta az ukrán katonákat, 
hiszen sokat elevenen égtek el járműveikben.

Természetesen a harctereken nem csak 
gyújtófegyverekből hanem a többi fegyver 
alkalmazásának másodlagos hatásaként is 
létrejönnek tüzek. 

Mind a gyújtófegyverek alkalmazása mind 
a másodlagos hatásként létrejött tüzek ve-
szélyt jelentenek a katonákra, gátolhatják 
őket a feladat végrehajtásban ezért fontos 
hogy a kiképzés során megismerkedjenek 
ezekkel a veszélyekkel és az ellenük való vé-
dekezés lehetőségeivel.

A GYÚJTÓFEGYVEREK ELLENI 
VÉDELEM KIKÉPZÉS HELYZETE  

A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 

A Magyar Honvédségben a gyújtófegyverek 
és harctéri tüzek elleni védelem egy nem elég 
alaposan kutatott terület. Alig néhány vizsgá-
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lat történt azonban ezek megerősítik az ilyen 
kiképzések szükségességét. Egy, 2003-ban 
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen 
levezetett tűzakadálypálya foglalkozásokon 
végzett pszichológiai vizsgálat sorozat (Be-
reczki Sz.-Berek T. 2004) is igazolta, hogy a 
jól felépített kiképzés a katonák felkészítését 
jól szolgálja, hiszen megismerkednek egy 
olyan helyzettel, amire nem lehet felkészülni, 
de az átélt gyakorlat, a leküzdés tudata segít-
séget nyújt a későbbi erőpróbákban, így ve-
szély esetén tapasztalataikból merítve képe-
sek jól megküzdeni a helyzettel és segítséget 
nyújtani másoknak.4 A gyújtófegyverekkel 
és az ellenük való védekezéssel az 1970–80-
as években sokat foglalkoztak leginkább az 
atomfegyverek alkalmazásából származó 
tűzhelyzettel és rombolással, de tömeges 
gyújtófegyver alkalmazásból származó harc-
téri tüzekkel is, fontos részét képezték a ve-
gyi védelmi biztosításnak. 

4 Nagyné Bereczki Szilvia – Berek Tamás: Stressz a 
tűzakadály-pályán, 2004. Humán Szemle, XX. évf. 
41. szám, ISSN: 1219-929X

A rendszerváltás után, a haderőrefor-
mok során sok más képesség mellett a ve-
gyivédelemi képességek leépítése során 
gyújtófegyverek elleni védelem is háttérbe 
szorult. A 2000-es évek elején Dr. Berek 
Tamás alezredes foglalkozott tudományos 
igényességgel a gyújtófegyverek elleni vé-
delem kiképzéssel. Kollégáival megvizsgál-
ta a tűzakadálypálya pszichológiai hatásait 
illetve kidolgozott egy új leküzdési módot 
is amelyen az új módszertani útmutató is 
alapszik.

Sajnálatos módon a 2000-es években 
anyagi, technikai és humán okok miatt egyre 
ritkábban lehetett megszervezni és levezetni 
a foglalkozásokat. A foglalkozásokat a ki-
képzési tervekből nem vették ki ezért sajátos 
megoldásokat találtak ki hogy a foglalkozá-
sok ne maradjanak el. Ilyen volt például a 
tűzakadálypálya tűz nélkül, amikor a résztve-
vőknek oda kellett képzelniük a tüzet.

2010 után sikerült újra tűzakadálypálya 
foglalkozásokat visszaállítani a kiképzés rend-
szerébe. A logisztikai problémákat sikerült 
megoldani és tűzakadálypálya foglalkozás a 

1. ábra, Gyújtóeszközök elleni védelem gyakorlópályája
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kiképzendők körében is népszerűvé vált, amit 
a következő vélemény is alátámaszt:

 „Volt egy elméleti foglalkozásunk a tűz-
fegyverekről, ahol az oktató első kérdése az 
volt hozzánk, hogy „milyen tűzfegyvereket 
ismernek?”. Persze mindenkinek a lángszóró 
jutott eszébe elsőre, de aztán szépen össze-
szedtünk még jó pár másikat, amik sokkal na-
gyobb pusztítást végeznek, vagy sokkal gyak-
rabban használtak: termit, napalm, fény-, hang 
és füstgránát.

Ezeket a fegyvereket ismerhettük meg 
gyakorlatban a tűzakadály pályán. A ha-
tásuk mindenkit meglepett: a termitről ta-
nultuk, hogy több ezer Celsiuson ég, és az 
acélt is átégeti. Mégis, élőben látni, hogy 
akár több centiméter vastag acélpáncélon is 
áthatol, az megdöbbentő volt! Nem kevésbé 
az a bemutató ahol láthattuk, hogy vízzel 
eloltani reménytelen: a víz nem egyszerű-
en felforr, hanem szétbomlik hidrogénre és 
oxigénre, ami utána még be is robban. Azt 
is láthattuk, hogy a napalm, és a napalmtűz 
mire képes: bár ez nem olyan forró, mint a 
termit, mégis mindenhová befolyik, úszik a 
víz felszínén, eloltása gyakorlatot igényel. 
Jó volt, hogy a hatásbemutatók után nekünk 
is tevékenyen részt kellett vennünk a foglal-
kozáson: mind a személy oltás, mind a jár-
mű oltás feladatai rögzültek bennünk, és ez 
később akár életeket menthet! A gyakorlás 
zárásaként pedig egy jó „adrenalin bomba” 
volt, amikor a komplex tűzakadály leküz-
dés részeként tűzpárban mozogva kellett 
átfutnunk napalmtól égő tűzárkok, lángoló 
falak, az utunkat keresztben elzáró geren-
dák és egyéb akadályok között, majd átug-
rani egy lángokban álló falon lévő ablakon, 
végig futni egy lövészárkon, és végezetül 
bemutatni a tanult személy- és jármű oltást. 
Minden résztvevő nevében mondhatom, 
hogy egy emlékezetes foglalkozás volt a 
tűzakadály pálya!”5

5 Gróf Áron ÖMT katona véleménye 2015 július

A HARCTÉRI TÜZEK ELLENI 
VÉDELEM FOGLALKOZÁSOK 

TECHNIKAI HÁTTERE

Speciális kiképzési objektum a gyújtófegy-
verek elleni akadálypálya közismert nevén a 
tűzakadálypálya. A tűzakadálypálya megne-
vezés a teljes gyújtófegyverek elleni kiképzés 
objektumot jelenti az összes létesítménnyel 
együtt. Az akadálypálya a tűzakadálypálya 
része, amely a tűzmezőből, égő árokból, tűz-
falból, tűzfolyosóból, gerendákból és házfal-
ból áll. 

Itt gyakorolják a kiképzendők a vegyi-
védelmi kiképzés különleges és veszélyes 
mozzanatait, amely az égő akadálypálya le-
küzdését, az égő személyek oltását, és a tűz-
oltás különböző helyzeteit foglalja magában. 
Jelenleg Izbégen az MH Altiszti Akadémia 
lőterének szomszédságában és Dócon Hód-
mezővásárhely közelében található működő 
tűzakadálypálya. Várpalotán a csörlőházi lőtér 
mellett egy szépen felújított tűzakadálypályát, 
bürokratikus okok miatt, egyelőre nem lehet 
használni. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
ócsai bázisán is található egy tűzakadálypálya 
azonban ez felépítésében eltér a többitől és fel-
újítása is szükségszerű lenne.

A tűzakadálypályák általános felépítése:
A tűzakadálypályákon található egy zárható 
bekeverő helyiség a szükséges felszerelés tá-
rolására, egy harcárok bunkerrel, harcjármű 
makett és személyek oltásának gyakorlására 
szolgáló bábuk.

A harcjármű makett, amely segítségével 
gyakorolható az égő harcjárművek oltása. Ez 
a régi PSZH harcjármű makett amely harc-
jármű már nincs rendszerben. Véleményem 
szerint lényegesen jobb lenne ezeket a maket-
teket lecserélni selejt, már működésképtelen 
BTR harcjárműre. Ennek előnye lenne, hogy 
a katonák jobban megtanulnák a menekülés-
re szolgáló búvónyílások használatát, illetve a 
harcjármű gyors elhagyását is gyakorolhatnák.
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A tűzakadálypályákon elhelyezésre került 
egy 76 mm löveg amelyen rendszerint a tűz-
oltás gyakorlására használható fel a kiképzés 
során. Ez azonban csak szükségmegoldásnak 
jó. A kiképzést lényegesen javítaná, ha 1-2 
terepjáró személygépkocsit, 1-2 BTR harc-
járművet illetve 1-2 teherautót helyeznénk el 
konvojba rendezve az akadálypálya szélén. 
Ezeken a már kiselejtezett eszközökön lehetne 
gyakorolni az égő járművek oltását, a jármű-
vekből való mentést illetve a konvojok biz-
tosításának módjait, például ha megtámadják 
vagy improvizált robbanó eszköz (IED) rob-
bantást hajtanak végre. Így az tűzakadálypálya 
felhasználható lenne általános harcászat vagy 
akár C-IED foglalkozások során is.

A tűzakadálypályán található egy  
akadálypálya. Az akadálypálya elemei:
Tűzmező: A tűzmezőn 5 méter hosszan, pár-
huzamosan, egymástól 2 méterre elhelyezett 
égő tűzkeverék között kell áthaladni.

Égő árok: Az akadályelem 2 méter széles, 
legalább 1,3 m hosszú és 0,5 méter mélységű 
árok amelyet át kell ugrani.

 Égő fal: A gerenda 0,5 méter magas és 0,5 
méter széles. A gerenda teljes hosszában lán-
gol, amelyen át kell ugrani.

Tűzfolyosó. Az akadályelem egymással 
párhuzamos 5 méter hosszú, 1,5 méter ma-
gas, egymástól 1,2 méterre lévő fal. A tűzke-
veréket a fal lángol amely között kell keresz-
tül haladni

Gerendák. Az akadályelem 5 méter hosz-
szú, a gerendák a lépéshossznak megfelelő-
en, egymástól 0,8 méterre vannak elhelyez-
ve, közöttük 0,5 méter mélységű tűzárok 
van kialakítva. A tűzkeverék a két szélén van 
meggyújtva.

Házfal. A házfal 4 méter széles 3 méter 
magas 0,3 méter széles téglafal. A falon 1,2 
méter magasan egy 1,4x 1,6 méteres ablak-
nyílás van kialakítva. A házfal teteje és alja is 
ég az ablaknyíláson keresztül kell leküzdeni 
ezt az akadályelemet.

TŰZKEVERÉK

A 2000-es évek elején a legfontosabb prob-
léma a sűrítőanyagok hiánya volt. A szovjet 
NK és a magyar ST-87 sűrítő porokból már 
nem lehetett költséghatékonyan vásárolni, il-
letve gyártatni. A próbatárolások és vizsgála-
tok során kiderült, hogy már a raktáron lévő 
készletek már nem tudják teljes mértékben 
megfelelni a velük szemben támasztott köve-
telményeknek. Ezért a 9/1996 (HK.20) és a 
5/1999 MH Vegyivédelmi Technikai Szolgá-
latfőnöki Intézkedésekben kivonásra kerültek 
az 1987 előtt gyártott ST és az 1980-as évjá-
ratot kivéve az NK sűrítőporok is. A sűrítőpo-
rokat, mint a honvédelmi célra feleslegessé 
vált anyagokat inkurencia raktárba szállították 
Mezőfalvára, 2000 és 2007 között megközelí-
tőleg 10 tonnányi mennyiségben ahol az időjá-
rási viszonyok miatt a készletek jelentős része 
teljesen tönkrement. A csapatoktól a központi 
raktárba szállított sűrítőpor maradékának nagy 
részét pedig a veszélyes hulladék megsemmi-
sítőben elégették 2009-ben. 

A sűrítőpor helyzet javítására két megol-
dási lehetőség kínálkozott. Az első, egy új 
sűrítőanyag kifejlesztése vagy beszerzése, a 
második a már kivont, de még felhasználható 
sűrítőporok újra használatba vétele volt.

Az elő megoldást siker koronázta. 2012-
ben az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Infor-
mációs Központban kitaláltunk egy egyszerű 
és rendkívül jól használható sűrítőanyagot, 
amely minden fizikai, kémiai és biztonsági 
elvárásnak megfelelt. Égési tulajdonságai 
felülmúlják az ST és NK porokét, olcsó, és 
miután vegyipari alapanyag könnyen be is 
szerezhető. Összehasonlító égésvizsgálatokat 
végeztünk egy szintén erre a célra kifejlesz-
tett un pirotechnikai géllel. Pirotechnikai gél 
gyakorlatilag szilárdított petróleum volt fém 
konzerv dobozba csomagolva. 2012. április 
25-én Izbégen az égésvizsgálatokat bemu-
tattuk a vegyivédelmi szakma illetve a MH 
Hatósági Hivatal képviselőinek. 
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2016 nyarán a filmes szakma által használt 
ún. bőrcement is alkalmazhatóságát megvizs-
gáltuk.

A pirotechnikai gél és a bőrcement hátrá-
nya hogy rendkívül drágák. Az egy foglal-
kozásra vetített költségük megközelítőleg 
tízszerese az új sűrítő anyagénak.

Az égésvizsgálat eredményei alapján az új 
sűrítőanyag tulajdonságai összehasonlítva a 
referencia anyagként használt NK porból ké-
szült sűrítőanyaggal:
• 200 liter benzinhez 30-50 kg (függ a ned-

vességtartalomtól) sűrítő anyag szükséges 
NK-porból elegendő 20 kg.

• Az új anyag nem térhálósítja a benzint, ha-
nem szuszpenziót képez. Ezért jól szabá-
lyozható a sűrűsége akadályelemenként is.

• Kevésbé kormozó lánggal ég, és nincsen 
jellegzetesen erős szaga, mint az NK por-
ból készítettnek, így a foglalkozás után a 
ruházatba beívódó szag kevésbé zavaró.

• A ruháról és a bőrről is vízzel könnyen el-
távolítható, így kevésbé balesetveszélyes.

• Fehér színe miatt a terepen kihelyezve 
könnyen észrevehető ezáltal a foglalko-
zásokon résztvevő által történő véletlen 
szennyeződés elkerülhető..

• Az égési ideje megegyezik az NK-porból 
készített sűrítőanyaggal.

• A tapadási képessége miatt a falakra fel-
kenhető, így kibővíthető a kiképzésben 
való felhasználhatósága (pl.: romváros, be-
tonfelületeken stb.).

A bemutatón eldöntésre került, hogy az új tí-
pusú imitációs anyag alkalmas lesz az NK és 
ST porok kiváltására. A rendszeresítéséig át-
meneti jelleggel az inkurenciából visszahozott 
NK és ST porokkal biztosítjuk a foglalkozások 
levezetését. Az inkurenciából visszavonáshoz 
a Mezőfalván tárolt sűrítőporokból mintát 
vettünk és égésvizsgálatokat is elvégeztük. 
A sűrítőporok használhatónak bizonyultak, 
azonban az azonos állag eléréséhez lényege-
sen nagyobb mennyiség kell belőlük mint a 
gyártásuk idején. Például ST-87-ből közel há-
romszoros mennyiséget kell felhasználni. 

A jelenleg rendelkezésre álló sűrítőpor 
mennyisége maximum 1-2 évre biztosítja az 
igényeket, ezért a pótlásukra megoldást kell 
találni.

A HARCTÉRI TÜZEK ELLENI 
VÉDELEM MÓDSZERTANI 

ÚTMUTATÓJA

A tűzakadálypálya foglalkozás ebben a for-
mában az 1960-as évek végén került kiala-
kításra, amelyről az akkori Magyar Néphad-
sereg vegyivédelmi főnöke 1970. február 
23-ai hatállyal a levezetésére kiadta a VV/17 
Utasítás a csapatok gyújtóeszközök elleni vé-
delmére kiadványt. A harctéri tüzek elleni vé-
delem gyakorlati foglalkozásra 6-8 kiképzési 
óra volt előírva. Érdekességképpen megemlí-
tem, hogy a szakutasítás kiadásakor még nem 
rendelkeztek elegendő tapasztalattal, ezért a 

1. táblázat. Az égésvizsgálat eredményei

NK referencia 
anyag

Pirotechnikai 
gél

Új sűrítő 
anyag

Bőrcement

Égési idő gerendáknál  
(vízszintes felület)

38 perc 21 perc 39 perc 8 perc

Égési idő házfalnál  
(függőleges felület)

34 perc 4 perc 34 perc 2 perc

Égési hőmérséklet 400–460 ºC 400–460 ºC 500–560 ºC 450 ºC
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módszertani részt csak ideiglenes jelleggel 
készítették el 

Az 1970. óta is alkalmazott tűzakadálypálya 
foglalkozás az alábbiak szerint került végre-
hajtásra:

A tűzakadálypálya foglalkozást megelőz-
te a vegyivédelmi felkészítés elméleti része, 
esetlegesen a „Gyújtófegyverek elleni véde-
lem” című film levetítése. Ezen oktatófilm 
a kiképzés fontos része, azonban az új kihí-
vásoknak már nem felel meg, aktualizálása 
szükségszerű. A katonák már a vegyivédelmi 
foglalkozások keretében viselték gázálarcu-
kat és a fegyverrel való mozgást is gyako-
rolták a harcászati foglalkozások során. A ki-
képzés 6 oktatási helyszínen zajlott. 

Az 1. számú oktatási helyen a gyújtó-
fegyverek bemutatására került sor. Itt bemu-
tatásra került a napalm és a termit préstest, 
hatásbemutatóval. A termit bemutatása során 
egy vaslemezt átégettek, mert így az alján jól 
láthatóan az olvadt vas lecsepegett. (Sajnos 
a termit préstest is hiánycikk lett, de sikerült 
kisebb mennyiséget beszerezni.) A termitet 
vízbe dobva demonstrálták, hogy a víz nem 
oltja, és a magas égési hőmérséklet miatt az 
elbomló víz felett a hidrogén is meggyulladt.

A 2. számú oktatási helyszínen a tűzoltó 
készülék használatát oktatták. Itt a napalm-
mal szennyezett ágyú meggyújtva, így a ki-
képzendő állomány a tűzoltó készülékkel 
gyakorolhatta az oltást.

A 3. számú foglalkozási helyszínen az égő 
harcjármű oltása volt a cél. A PSZH makett-
ben ülve a foglalkozásvezető meggyújtotta 
a makett hátsó részén elhelyezett napalmot, 
amit a harcjárműből kiugorva oltottak el ho-
mokkal és a gyalogsági ásóval.

A 4. számú foglalkozási helyszínen az égő 
ember ruházatának oltása volt a feladat. Egy 
fém bábura kent napalmot kellet eloltani pok-
róccal, a bábut forgatva a földön. 

Az 5. számú foglalkozási helyszínen a lö-
vészárokban keletkezett tűz oltását gyakorol-
ták úgy, hogy a fedezékből „Tüzérségi tűz 

elmúlt!” vezényszóra kirohanva, az ott meg-
gyújtott 2-3 tűzgócot kellet eloltani.

A 6. számú foglalkozási helyszínen volt 
maga az akadálypálya, amely a tűzmezőből, 
a tűzárokból, az égőfolyosóból, az égő geren-
dákból és az égő házfalból állt. A pályát be-
gyújtás előtt „szárazon” kellett begyakorolni.

 Ez a több mint 40 éves ideiglenes szabály-
zat mára teljesen elavult. A benne szereplő 
anyagok eszközök már régen kivonásra kerül-
tek. A szabályzat gyakorlatilag a harctéri tüzek 
elleni kiképzés egy változatát írja le, amely a 
sorkatonai időben az állandó rotáció miatt még 
megfelelő volt, de ma már egy sok éve szolgá-
ló katonának szükséges lenne, hogy egy hala-
dóbb szintű foglalkozás is levezethető legyen. 
A tűzakadálypálya területén C-IED kiképzé-
seket, általános harcászat foglalkozásokat, de 
akár pszichikai kiképzéseket is lehetne tartani.

2013-ban elkészült a Harctéri tüzek elle-
ni védelem kiképzés módszertani útmutatója 
amely az alapkiképzésen lévő katonák kikép-
zését segíti. Jelenleg kiadása folyamatban van.

A módszertani útmutató a VV/17 szabály-
zaton alapul, de komplex harcászati helyzet-
ben kell leküzdeni a pályát. 

Az élethűség növelése érdekében egy har-
cászati helyzetben kell valamennyi akadály-
elemet leküzdeni, kombinálva az általános 
harcászati foglalkozásokon megtanultakkal.

A harcászati helyzet szerint egy szövetséges 
harcjárművet az ellenség megsemmisített és a 
megközelítési út egy részét tűz alatt tartja. Egy 
katona robbanás során égési sérüléseket szen-
vedett. Társai a közeli harcárokba húzódtak és 
onnan tűztámogatást biztosítanak.

Feladat: a sérültet a legrövidebb idő alatt a 
tűzvonalból kivonni és MEDEVAC helikoptert 
hívni, hogy a szakszerű ellátását megkezdhes-
sék. A leküzdés két tűzpár együttműködésével 
történik. Az első tűzpár megindul az akadály-
elemeknél egymást biztosítva. Az akadályele-
meket egymás után küzdhetik le. A házfal elem 
után a két tűzpár összevárja egymást. Az árok-
ban tovább haladva eloltják az ott lévő tűzfész-
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keket, hogy a haladásukat biztosítsák. Az árok 
első szakasza az ellenség által tűz alatt van tart-
va, ezért a fejüket nem emelhetik ki az árokból. 
A stressz szintet növelve az egyik kiképző vak-
lőszerrel lőjön, lehetőség szerint géppuskával. 
Az árok leküzdése után a tűzpárok szétválnak, 
az egyik pár a sérült szövetséges katonát imi-
táló bábut oltja el, míg a másik tűzpár az égő 
harcjárművet. A harcjárművet oltó tűzpár egyik 
tagja biztosítja a feladat végrehajtását. A bábut 
az harcjármű mellé helyezett hordágyra helye-
zik és elviszik az előre kijelölt ponthoz, ahol 
egy, az ott elhelyezett színes füstjelző indítá-
sával jelzik a helikopternek a biztonságos le-
szállási zónát.

Ezt a komplex eljárást már több ízben is 
kipróbáltuk és nagyon eredményesnek bizo-
nyult. A kiképzendők is szeretik, hiszen je-
lentős fizikai kihívást jelent a mintegy 6-700 
méter megtétele gázálarcban, füstben, harc-
szerűen és még hordágyat is cipelve. Hogy en-
nek a fizikai kihívásnak meg tudjanak felelni 
ezért a harctéri tüzek elleni védelem foglalko-
zást az alapkiképzés vége felé kell tervezni. 

Mivel a harctéri tüzek elleni védelem fog-
lalkozás fokozott fizikai és pszichikai terhe-
lést jelent a katonák számára, ezért a fog-
lalkozás tervezése során az alábbiakat kell 
figyelembe venni:

A kiképzés tervezése során a a harctéri tüzek 
elleni védelem foglalkozást előzze meg:
• a fizikai felkészítés során az akadálypálya 

leküzdése;
• a harcászati kiképzés során a tűzpárokban 

való mozgás oktatása;
• a vegyivédelmi kiképzés során az egyéni 

védőeszközök viselésének oktatása.

A foglalkozáson csak az a katona vehet részt 
aki képes:
• 1 km megtételére harcszerűen;
• tűzpárban mozogni;
• sebesültet hordágyon szállítani;
• gázálarcban biztonságosan mozogni.

ÖSSZEFOGLALÁS

A harcosnak olyan felkészültséggel (pszichi-
kai – fizikai) kell rendelkeznie, hogy mind 
az alegysége tevékenységi körzetében kelet-
kezett tüzek, mind, pedig saját haditechnikai 
eszközeiben, anyagaiban, személyi állomá-
nyában keletkezett tüzek körülményei között 
végre tudja hajtani feladatát önmaga pusztu-
lása lehető legkisebb kockázatával.6

A katonának, a műveleti területen bekövetke-
zett égési sérülési, csökkentik vagy lehetetlen-
né teszik a feladat-végrehajtást. A tűz hatásától 
való félelem kisfokú égési sérülések kialakulá-
sa esetén is jelentősen csökkenti a harci morált. 
Tűz már akkor is lebéníthatja a katonát, amikor 
még semmiféle veszélyt nem jelent. A nagyobb 
kiterjedésű tüzek vagy az égési sérültek látvá-
nya könnyen okozhat pánikot is. 

A tűzakadálypálya foglalkozások moderni-
zációja érdekében tett erőfeszítések a kezde-
tekben sikeresek voltak. Az új típusú, harcá-
szati helyzetbe állított, harcszerű körülmények 
között, tűzpáronkénti leküzdéssel végrehajtott 
tűzakadálypálya foglalkozás levezetésének 
új módszerű elgondolását – melyben már 
szerepet kap az egyéni védőeszközök alkal-
mazásának, valamint a ködösítő eszközök al-
kalmazásának gyakorlása is – már 2006-ban 
publikálták kutatók (Berek T. – Grósz Z.). 
Ennek az ABV védelmi felkészítés rendsze-
rébe történő integrálása és a gyakorlópálya 
kialakításának elgondolása pedig doktori disz-
szertáció (Berek T.) elfogadott tudományos 
eredményének részeként is megjelent. Az idei 
évben kiadásra kerülő, a cikkben már említett 
Harctéri tüzek elleni védelem kiképzés mód-
szertani útmutatójában pedig ezek az igazolt 
új módszerek már megjelennek.

A Magyar Honvédség jelentős mennyi-
ségű inkurens, üzemképtelen eszközt tárol 

6 Berek Tamás: A túlélést biztosító ABV rendszabá-
lyok, valamint a felkészítés kapcsolatrendszere és kö-
ve telményei, PhD doktori értekezés, ZMNE, 2007.
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különböző raktárakban. Az akadálypályán 
elhelyezett járművekkel a kiképzést realiszti-
kusabbá lehetne tenni. Ez a fejlesztés is gya-
korlatilag csak szállítási költségébe kerülne. 
Amennyiben ezek az eszközök felkerülnének 
az akadálypályára ott lehetne gyakorolni a 
konvojok védelmét az általános harcászat 
foglalkozás keretében, a C-IED kiképzésben 
a robbantásra történő reagálást úgy hogy az 
autó tényleg ég füstöl stb., illetve a sérült 
személyek mentését gép és harcjárműből. 
Ezek a foglalkozások összhangban lennének 
a „Miniszteri Irányelvek a védelmi tervezés-
hez (2012–2021)” dokumentummal amely, 
az erők megóvási képességének erősítésére, 
különös tekintettel az egyre fejlettebb páncél-
törő és rögtönzött robbanóeszközök (lED), il-
letve az öngyilkos merénylők elleni aktív és 
passzív védelmére, elengedhetetlen kiképzé-
si programokkal és kiképzéssel a professzio-
nális haderő vonzerejét növelni és megtartó 
képességét erősíteni.

Elgondolkodtató lenne a külszolgálati fel- 
 készítések rendszerébe is bevonni a tűz aka-
dálypálya foglalkozások adta lehetőséget. Az 
új missziós vállalások során is fenn áll a le-
hetősége IED támadásoknak, de a békésnek 
mondható ciprusi misszióban is gyakori fel-
adat a tűzoltás. 
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11 https://hu.wikipedia.org/wiki/Somme-i_
csata#A_csata_el.C5.91zm.C3.A9nyei 
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2014. 2. szám 151. oldal 
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PDF_2014_4sz/5_Robbanotestek%20I.%20
-%20Amit%20a%20bombakrol%20tudni_1.
pdf (letöltve: 2016. október 16.)
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documents/1336342971_SOMKUTI_Balint_
Groznij_ket_ostroma_-_biztonsagpolitika.
hu.pdf (letöltve: 2016. október 16.)
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A teljesítményalapú előmeneteli rend biztosí-
tása és a horizontális pályamodell lehetősé-
gének érdekében bevezetésre került a fokozati 
vizsgák rendszere, melynek célja egyrészt a 
beosztás jellegénél fogva a vertikális előreha-
ladásra nem képes állomány megtarthatóságá-
nak biztosítása, másrészt egy olyan progresszív 
jellegű rendszer létrehozása, ami az évek óta 
ugyanabban a (szakmai) beosztásban lévő tisz-
tet-altisztet is ismereteinek szinten tartására, 
bővítésére ösztönzi.

Az elrendeltek szerint a tananyag ösz-
szeállításáért és a kérdések lektorálásáért a 
szakmai felelősök, a kérdések kidolgozásáért 
pedig a katonai vizsgaközpont lett a felelős. 
A kidolgozás során kilenc szakmacsoportra 
osztották a vizsgázandó állományt, azonban 
a kidolgozandó kérdéssor összeállítása folya-
mán a logisztikai szakállomány esetében – a 
rendelkezésre álló idő rövidsége, és a hasonló 
jellegű feladatra vonatkozó tapasztalatok hi-
ánya miatt – nem lettek figyelembe véve az 
alábbi, meghatározó szempontok:

1.   A logisztikai szakmacsoport két tudomány-
ágból – műszaki (gépész, villamos, köz-
lekedés, építész) és társadalomtudományi 
(közgazdaság) –, 4 funkcionális területből 
– hadtáp, haditechnika, közlekedés, elhelye-
zés-infrastruktúra – és az ezekbe integrált 
mintegy 14 szakágból1 tevődik össze. Az 

1 Élelmezés, üzemanyag, ruházat, humán szakanyag 
ellátás, térképészeti szakanyag ellátás, fegyverzet, 
páncélos- és gépjárműtechnika, repülő-műszaki szol-
gálat, elektronika, vegyivédelmi-technika, műszaki-

intézményi képzésben nem, a csapatkikép-
zés folyamán pedig csak egy bizonyos szint 
felett, és csak korlátozott, a vezetési szint-
nek megfelelő mértékben részesülnek a lo-
gisztikai tisztek-altisztek a két tudományág, 
illetve a funkciók kölcsönös, az összeállított 
kérdéssor által megkívánt ismeretében (ez 
a szint minimálisan a logisztikai főnök, a 
törzsben szolgáló tervező, illetve a logisz-
tikai zászlóalj-parancsnok). A szakági in-
tegráltság a funkcionális területek esetében 
egyes esetekben többé-kevésbé megvan 
– pl. hadtáp –, de a haditechnikai szak-
ágaknál már nem mindegy, hogy villamos, 
vagy gépész alapú képzést kapott az adott 
tiszt, vagy altiszt. A szakági jellegzetességek 
egyes esetekben olyannyira meghatározóak, 
hogy azokat csak a szakterületre specializált 
állomány képes átlátni, az ismeretkövetel-
ményeknek megfelelni (pl. repülő-műszaki, 
infrastrukturális, vagy elektronikai szakterü-
let), ráadásul egyes szakágak csak bizonyos 
katonai szervezeteknél vannak jelen (pl. re-
pülő-műszaki a légierő egyes alakulatainál).

2.   Az egyes vezetési szinteken – logisztikai ka-
tonai szervezeteknél – megjelenő logisztikai 
beosztások követelményrendszere nagymér-
tékben eltér egymástól. Már csapatszinten is 
jellemző a logisztikai állományra az alegy-
ségparancsnok vagy/és szakági törzstiszt, a 
horizontális pályamodellbe előrejutó veze-
tő, illetve a törzsek egyre magasabb szintű 
beosztásait betöltők – szakági tiszt, szakági 

technika, mérésügy, elhelyezés-infrastruktúra, közle-
kedés.

DR. SÁRI GÁBOR ALEZREDES:  
TAPASZTALATOK ÉS AJÁNLÁSOK A LOGISZTIKAI 

FOKOZATI VIZSGARENDSZERRE
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vezető, funkcionális vezető/tervező, logisz-
tikai főnök – feladat, és így követelmény-
rendszer kettőssége. A helyzetet bonyolítja, 
hogy a jelenlegi hadműveleti és csapatszintű 
logisztikai rendszer – az eltérő feladatok és 
a logisztikai rendszer tagozódása miatt – is 
ketté van osztva – MH Logisztikai Központ 
és alárendelt katonai szervezetei, valamint 
az MH Összhaderőnemi Parancsnokság lo-
gisztikai szervei és szervezetei –, melyeknél 
a tevékenység jellege és az ismeretkövetel-
mények hangsúlyai relevánsan eltérnek egy-
mástól.

     A logisztikai területre jellemző nagymérté-
kű differenciáltságot bizonyítja, hogy még a 
04-es munkakör családba tartozó, általános 
logisztikai beosztásokkal szemben is mások 
és mások a követelmények. 04-es munka-
körcsaládba tartozik a: 
• logisztikai főnök, részlegvezető;
• logisztikai tervező;
• logisztikai kiképző;
• ellenőr;
• nyilvántartó;
• vezénylő altiszt.

  Amennyiben a szűken vett szakmai isme-
retek, és nem a kompetenciák felmérését 
vesszük alapul, akkor a parancsnokot, 
főnököt és tervezőt még fel lehet mérni 
ugyanazzal a szakmai kérdéssorral, ám 
a kiképző, az ellenőr, a nyilvántartó, és a 
vezénylő altiszt már más- és más ismeret-
követelményekkel rendelkezik. (Ráadásul 
az sem mindegy, hogy milyen szintű al-
egységben, vagy törzsben rendszeresített 
beosztásról van szó.) A differenciálódás 
mértékét az is fokozza, hogy a logiszti-
kai tervező milyen jellegű feladatokat hajt 
végre (logisztikai hadműveletit, vagy tá-
mogatás koordinálóit, szervezőit).

3.   Általános hibaként jelentkezett az egyes 
rendfokozatokhoz kapcsolható ismeret-
követelmények differenciálatlansága. Úgy 
gondolom, nem lehet elvárni egy had-

nagytól ugyanazokat, vagy az ugyanolyan 
mélységű ismereteket, mint egy alezredes-
től, még akkor sem, ha az ismeretfelmérés 
szakági szabályzókon alapul.

A felsorolt jellegzetességek figyelembe nem 
vétele egy olyan komplex kérdéssor kidolgo-
zását eredményezte, ami az egész logisztikai 
szakmacsoport ismeretét feltételezte és köve-
telte meg, és ahol az élelmezési ismeretektől 
kezdve a repülő-műszaki ismeretekig minden 
szakág és funkció szerepelt, olyan követelmé-
nyek elé állítva a logisztikai szakállományt, 
ami a valós életben nincs jelen. A problémát 
súlyosbította a felkészülési anyagban szerep-
lő szabályzók gyakori elavultsága – 1978-ból 
származó szakutasítás –, a logisztikához nem 
tartozó szakágak szabályzóinak megjelenése 
– híradó -, illetve a feldolgozást megnehezítő 
szakállomány-hiány. (A szárazföldi csapa-
toknál nincs repülő-műszaki szakember, az 
összeállított kérdéssor pedig jelentős mér-
tékben tartalmazott ilyen irányú kérdéseket.). 
Ugyanakkor olyan „funkciók” nem jelentek 
meg a kérdéssorban, mint a gazdálkodás, a 
tervezés, vagy a szakkiképzés, melyek jelen-
tős számú szakállománnyal képviseltetik ma-
gukat a logisztika területén. 

Belátható, hogy a kérdéssort összeállí-
tók nem voltak könnyű helyzetben: olyan 
állomány volt a „célcsoport”, amely több 
szegmens mentén is jelentősen differenci-
ált: mindegyiknek megfelelni a kidolgozásra 
adott határidő alatt nem lehetett. A kérdések 
szakmai véleményezése során az általam leírt 
problémák jelezve lettek, ám a rendelkezésre 
álló idő már nem engedte, hogy a változta-
tásra irányuló javaslatok érvényre jussanak: 
az egyetlen – ám annál jelentősebb eredmény 
a kérdések számának csökkentése lett, olyan 
mértékűre, ami befogadható volt a teljes 
célcsoport számára. Ez persze csak félmeg-
oldás: a megadott és közzétett kérdések – il-
letve a megadott tananyag – nagy része így 
is „idegen” és felesleges maradt az állomány 
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részére, a válaszok bemagolása pedig nem 
azonos a hasznos és releváns ismeretek szin-
ten tartásával, illetve bővítésével.

A szakmai felelősök kezdeményezésére 
jövőre megváltozhat a logisztikusok számára 
előírt fokozati vizsga tartalma, amire a követ-
kező javaslataim vannak:
1.  A kérdések összeállításába munkabizott-

ságot alkotva legyen bevonva a harcászati, 
hadműveleti és stratégiai szintű kijelölt lo-
gisztikai állomány 

2.  A kérdések gerincét a 2015-ben kiadott 
logisztikai doktrína alkossa, ez olyan alap-
okmány, amire minden logisztikai beosz-
tásban lévő tisztnek-altisztnek szüksége 
van. A tervezők számára a kérdéssor ebből 
legyen összeállítva. 

3.  A differenciálást szakáganként és támo-
gatási szintenként (csapat, hadműveleti, 
stratégiai) tartom szükségesnek, beleértve 

a tervezőket és a gazdálkodókat. A rendfo-
kozati különbözőségeket az elvárt eredmé-
nyek rendfokozati kategóriánkénti megha-
tározásában javaslom érvényre juttatni.

4.  A NATO csatlakozás előtti szabályzókból 
kiválasztott kérdések esetében a gyakorlati 
életben fontos, a logisztikai tevékenységi 
és eszközrendszerben ma is jelen lévő és a 
valóban használatos tevékenységre, mód-
szerre vonatkozó részeket kell preferálni.

5.   Az összeállított kérdéssort meghatározott 
időszakonként érdemes felülvizsgálni, 
biztosítva azok előrehaladó jellegét.

Úgy gondolom, amennyiben a leírt javaslatok 
figyelembe vételével a kérdéssor átdolgozás-
ra kerül, megfelelő mértékben érvényesülhet 
a fokozati vizsga kiképzési aspektusa és az 
önképzés ösztönző ereje, biztosítva ezzel az 
eredeti célkitűzések konstruktív jellegét.

Szerző megjegyzése: a felvetett problémákat a cikk megírása óta az arra hivatott szervek 
megvizsgálták, és a funkcionális területi differenciálást – hadtáp, haditechnika, általános lo-
gisztika, közlekedés, repülő-műszak – végrehajtották.
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BEVEZETÉS

A szimuláció, azaz egy valós folyamat, te-
vékenység mesterséges leképezése ősidőktől 
fogva alapvető fontosságú eljárás az ember 
számára, a megismerést, elsajátítást szolgáló 
tevékenységek, módszerek (képzés, kikép-
zés, felkészítés, gyakorlás, kísérlet, rendszer-
teszt, stb.), biztonságos- és költséghatékony 
megvalósítása, elsajátítása érdekében.1234

A szimulációnak tehát minden szintű, és 
jellegű feladatban megkérdőjelezhetetlen 
szerepe van, legfőképpen a veszélyes, extrém 
nagy költségű, vagy igen komplex, bonyolult 

1 Szakácsi István alezredes a Magyar Honvédség 
Összhaderőnemi Parancsnokság, Üzembentartási és 
Ellátási Főnökség kiemelt (fegyverzettechnikai) fő-
tisztje.

2 Hollander Leo ((Eperjes, 1805. március 31. – Eperjes, 
1887. június 5.): honvéd őrnagy, az 1848–49-es sza-
badságharc fő hadbiztosa, éremgyűjtő.

3 Részlet Klapka György honvédtábornok, helyettes 
hadügyminiszter (Temesvár, 1820. április 7. – Buda-
pest, 1892. május 17.), Dr. Kohn Sámuel budapesti 
főrabbinak /történetírónak/ írt – az akkoriban közel 
300 ezer fős, jogfosztott zsidóság szabadságharcban 
való részvételére visszaemlékező, részletesen terje-
delmes – leveléből (Budapest, 1889. november 19. 
– negyven évvel a szabadságharc után!).

4 Az 1991-es Öböl-háborúban az amerikai erők pa-
rancsnoka

feladatokban, amilyenek a katonai művele-
tek, azon belül a katonai logisztika is, amit 
manapság már nem is lehetne elképzelni szá-
mítógépes támogatás nélkül.

A szerző a témakört lehetőség szerint átfo-
góan, több aspektusból mutatja be, a Magyar 
Honvédség katonai logisztikai szimulációs 
lehetőségeinek ismertetésével egyetemben, 
személyes logisztikai képzettségét, tapasz-
talatait alapul véve. Az írás további, nem 
titkolt célkitűzései közzé tartozik a katonai 
logisztika nyilvánvalóan meghatározó fon-
tosságú szerepének mindenkori hangsúlyo-
zása a műveletek sikeréhez vezető úton (a 
mottóban olvasottak is ezt a célt szolgálják, 
valamint egyfajta utalást a szimuláció fon-
tosságára).

A témakör mondhatni állandó aktualitását 
több igen jelentős tényező indokolja:
• a katonai műveletek komplexitása, köve-

telményei (pl. interoperabilitás) fokozó-
dásának az ember már nem képes önma-
gában megfelelni, annak információterhelt 
bonyolultsága okán, azaz a feladatok ko-
ordinálásához összehangolt számítógépes 
alkalmazások szükségesek;

• a folyamatos gazdasági- és tudományos-
technikai elvárások, igények, és automati-
zálási törekvések;

SZAKÁCSI ISTVÁN ALEZREDES1:  
A KATONAI LOGISZTIKAI TÁMOGATÁS  

SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓJA

„Holländer Leó2, vezető hadbiztosom Komáromban, aki a helység utóvédharcai során,  
annak ellátásáról gondoskodott mint őrnagy, s aki a civil lakosságnál – melynek szenvedéseit  

a lehetőségekhez képest enyhíteni tudta – ugyanolyan szeretetnek örvendett, mint a hadseregnél.  
Hála elővigyázatos működésének és lelkiismeretességének, a helység sohasem szenvedett hiányt.”

(Klapka György honvédtábornok3) 

„Békében mindenki nagy stratéga, de háborúban kénytelen logisztikussá válni.”
(Norman H. Schwarzkopf tábornok4) 
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• a technológiai fejlődés adta új lehetőségek 
kihasználhatósága;

• a fejlesztések költségredukáló hatása.

A (katonai) logisztika rövid történeti 
áttekintése

A logisztika kifejezés alapjául szolgáló 
„logos” és „logistikos” szavakat már az ókori 
görögök is használták, észt, értelmet valamint 
logikus gondolkodást jelentően. [2] A logisz-
tika tartalmát jelentő támogató-kiszolgálói 
tevékenységeket, munkaköröket a történelem 
során más-más jellegű funkcionális terüle-
teken (hadviselés, ipar, kereskedelem stb.), 
többféle néven is emlegették, a meghatározó 
fontosságukat jelentő szervezeti beépülésü-
ket követően is. A logisztika szó eredetéhez 
kapcsolható még a „Logis” francia erede-
tű kifejezés (jelentése szállás, elhelyezés), 
amelyet katonai vonatkozásban használtak a 
„marechal de logis”, azaz szállásmester titu-
lusként, aki a csapatok ellátásának szervezési 
feladatait végezte. Az eredeztethető szavak 
jelentéseiből következtethető, hogy a tevé-
kenység leginkább a kereskedelem, hadvise-
lés megjelenéséhez köthető, ahol először volt 
leginkább szükség a – mai logisztikát is jel-
lemzően – minden tekintetben nagymértékű 
(pl. mennyiség, méret, tömeg, távolság, idő, 
eszköz/költség igény, stb.), ezért bonyolult 
szállítási-, elhelyezési-, ellátási-, fenntartá-
si-, tárolási- és egyéb kiszolgáló-támogató 
feladatok megszervezésére, lebonyolítására 
emberek, állatok, anyagok számára.

Az „egyéb kiszolgáló-támogató” feladatok 
jelentőségét, és összetettségét a kormányzati- 
valamint katonai felsővezetői titulusok (pl. 
szertárnok, táborszernagy, kormánybiztos, fő 
hadbiztosok), valamint az alárendeltségükbe 
tartozó széleskörű mesterségek (markotá-
nyos5, kovács/fegyverkovács, szíjjártó, bog-

5 Markotányos: a háborúba vonuló csapatokat kísérő 
tábori kocsmáros (többnyire nők) a 11–17. század-

nár, istállómester-lovász, borbély – szanitéc, 
felcser – orvos, stb.), kialakuló katonai szol-
gáltatások (szállásmester, hadtáp, tábori pos-
ta, stb.) magától értetődően demonstrálják. 

Az említettekből nyilvánvalóan meghatá-
rozható tehát a katonai logisztika manapság 
is változó6 fogalma, miszerint „a logisztika 
mint tudomány elméletének katonai alkalma-
zása. Célja a katonai rendszer alaprendeltetés 
szerinti feladata – a fegyveres harc, ill. az erre 
való felkészülés – végrehajtásának támoga-
tása. Tágabb értelemben a katonai rendszer 
erőforrásai (élőerő, eszköz, anyag, energia, 
létesítmények és szolgáltatások, különleges 
erőforrások /pénz, idő, információ/) megszer-
zésének, kezelésének, és optimális hasznosítá-
sának tervezésére, szervezésére, irányítására 
és lebonyolítására irányuló tevékenységeket, 
folyamatokat, végrehajtó szervezeteket, és 
szabályzókat integráló komplex rendszer.” [3] 

Néhány kiemelkedő teljesítmény, felismerés, 
tény a logisztikai fejlődésének történetéből: 
[4] [5]
• Hannibal Barcas, az ókor és minden idők 

egyik legnagyobb hadvezére7 120 ezer gya-
logosból és 16 ezer lovasból, 50 hadihajóból 
(valamint 58 harci elefántból) álló karthágói 
hadsereggel rendelkezett, amelynek kisebb 

ban. Főként élelmiszert, italt, dohányt, egyéb aprócik-
keket, de kiegészítő katonai ruházati cikkeket, felsze-
relést is árultak, térítés ellenében.

6 A változatosság oka egyrészt szemléletbeli, vagy 
szervezeti különbségekből (milyen tevékenységek 
tartoznak ide, pl. egészségügy), másrészt pedig a 
funkcionális területek bővüléséből adódik (pl. térké-
pész- és humán szakanyagok, stb.)

7 A Hannibal által alkalmazott harcászati technikákat 
mind a mai napig tanítják a katonai intézményekben. 
A cannaei csata, amely iskolapéldája a bekerítésnek 
és a teljes megsemmisítésnek, alapjául szolgált több 
modern kori hadművelet megtervezésének, így pél-
dául az öbölháborúban (1991. január 16-tól 1991. 
február 28-ig tartó fegyveres konfliktus volt a Perzsa-
öbölben, amelyben ENSZ koalíció szabadította fel az 
Irak által megszállt Kuvaitot) is alkalmazták.
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részét Hispánia védelmére, másik részét pe-
dig egy Itália elleni hadjáratra vette igény-
be, átkelve a Rohne folyón, és az Alpokon 
(második pun háború Kr. e. 218–201);

• A Római Birodalom hadjáratairól fenn-
maradt a „logisták”8 néhány számvetése: 
„30.000 fős hadsereg 30 napi élelme, kb. 
1300 szekérből álló 33 km hosszú kocsi 
oszlopot igényelne, 6 lóval vontatott hajó 
= 400 ló szállítási kapacitása,” stb.; (fo-
galmaik: Copia, annonaria, frumentum, 
commeatus )

• A kínai kereskedelmi „Selyemút”, amely 
Kínából indulóan a Távol-Keletet, Kelet-, 
Dél- és Nyugat-Ázsiát kötötte össze változó 
útvonalakon a Mediterrán térségen keresz-
tül Európával és Észak-Afrikával. (kb. 8000 
km távolságot átfogó úthálózat, i.e. kb. 114-
től a középkor végéig, a kereskedelmi ha-
józás élénküléséig bírt nagy jelentőséggel);

• VI. Leó bizánci császár (*886–912) a „Há-
borúk művészetének összefoglaló magya-
rázata” című műve már megfogalmazza 
a logisztika (művelői: a logotéták) akkori 
értelemben vett feladatait is: „A logisztika 
dolga, hogy a hadsereget zsolddal lássa el, 
a feladatnak megfelelően felfegyverezze 
és elossza, védelmi és harci eszközökkel 
felszerelje a hadművelet minden igénye 
szerint, időben és jól.”

• A mongol birodalom (1206–1368) lovas 
hadserege roppant hatékony stratégiával  
képes volt 3 nap alatt 290 km-es mélység-
ben területet foglalni (ebben a logisztikai 
rész is kiemelt fontosságú volt: egységesen 
minimalizált felszerelés, tartós élelmiszer-
készlet /pl. szárított hús/ ).

• A katonai hadtápellátás alapjait Antoine 
Henri Jomini (1779–1869), Napóleon 

8 Eddigi írásos forrásokból következtethetően a római 
haderőben nem voltak külön logisztikai szakcsapatok. 
A logista szó is inkább erőforrás tervezésre, elosztás-
ra vonatkozhat, amelyet igen magas szintű (hadsereg, 
tartomány) vezető hatáskörébe tartozhatott.

tábornoka fektette le, ahol a logisztikát 
a stratégia és a taktika mellett a hadtu-
domány harmadik ágának nevezte. A lo-
gisztika az ő felfogásában a csapatmoz-
gások, csapatutánpótlások, valamint az 
erődítmények, szálláshelyek építésének 
gyakorlati művészete és alkalmazott tu-
dománya.

• Napóleoni hadjáratok (1799–1815, szö-
vetségeseivel együtt összességében kb. 
3 250 000 katona, 75 000 ágyú, oroszor-
szági (1712) 300 000 fős seregéből Moszk-
váig csak a 2/3-a jutott el) 

• Az I. világháború (Nagy Háború, 1914–
18) nyugati frontján, a védelmi jellegű 
hadműveletek „lövészárok hadviselési 
módja” által kiegyenlítetté vált küzdel-
mek következtében „állóháború” alakult 
ki, ahol a támadó-védő műveletek alapját 
az óriási mennyiségben felhalmozott harc-
anyag készletek jelentették, amelyekről a 
hadtudományi szakzsargon azokat raktár-
háborúknak nevezte el.

• A II. világháborúban még inkább megnö-
vekedett a logisztika szerepe, így például 
minden 10 amerikai katonából 3 vett részt 
közvetlenül a harcban, a többi logisztikai 
feladatokat látott el.

• A logisztika, mint termelés-értékesítést 
támogató üzleti szolgáltatás az 1950-es 
években jelent meg a gazdaságban, funkci-
onáltan, majd integráltan megvalósítva az 
anyagáramlás, a nyersanyagtárolás, a fél-
késztermék-helyváltoztatás, a csomagolás, 
a késztermék-raktározás, valamint a kész-
termékek fogyasztóhoz történő eljuttatásá-
nak optimális koordinációját.

• Európában a logisztika az üzemgazdaság-
tan egyik területeként jött létre az 1960-as 
évek végén.

A logisztika fejlődésének lépcsőfokai a piac-
gazdaságban: [6]
• 1950-es évek: az elosztás (disztribúció) 

költségredukáló optimalizálása, 
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• 1960-as évek: a termelés tervezése és irá-
nyítása a megrendelések teljesítése érdeké-
ben,

• 1970-es évek: integrált logisztika (rend-
szerszemlélet) – értékesítés támogatása,

• 1980-as évek: megrendelői igények kiszol-
gálása (gyártási erőforrás tervezéssel), ér-
téknövelt szolgáltatások,

• 1990-es évek: integrált vállalatirányítási 
információs rendszerek

A logisztika alkalmazásának szemléleti  
jellemzői Magyarországon: 
• 1970-es évek: „A logisztika, mint kényszer 

gyakorlat”
• 1980-as évek: „A logisztika, mint a szállí-

tások racionalizálója”
• 1990-es évek: „A logisztika, mint gazda-

sági előny”
• 2000-es évek: „A logisztika, mint a folya-

matok átfogó eleme”

Egy másik megközelítésben H.P Stabenau9  
a logisztika fejlődését négy fázisra osztja:
• I. fázis: az 1960-as években az Amerikai 

Egyesült Államokban a logisztika vezérel-
ve a fizikai disztribúció optimalizálása.

• II. fázis: a termelés tervezése és irányítása 
a szerződések teljesítése érdekében.

• III. fázis: Készletoptimalizálás JIT10, és 
CIM11 elvek szerint, ahol a vállalat minden 
területét ugyanazon információs rendszer 
fogja át.

• IV. fázis: Kooperáción alapuló vezeté-
si koncepció. Vezérelv: CIL (Computer 
Integrated Logistics) azaz számítógéppel 
integrált logisztika, mint a logisztikai me-
nedzsment bázisa.

  9 Hanspeter Stabenau: Verkehrsbetriebslehre, Ver kehrs-
verlag J. Fischer 1981.

10 Angol kifejezés: Just in Time – JIT, azaz épp időben 
történő szállítás.

11 Angol kifejezés: Computer Integrated Manufacturing 
– CÍM, azaz, számítógéppel integrált gyártás.

Általános és katonai logisztikai  
rendszerek jellemzői, felépítése  

és funkciói 

A polgári életben működő logisztikai rend-
szerek profiljaikat (szállítmányozó és/vagy 
raktározó vállalati – saját intézményi kiszol-
gáló – egyes funkciókat nyújtó vagy komplex 
integrált logisztikai támogatást biztosító szol-
gáltató), és mikrótól a makróig terjedő szer-
vezeti méreteiket tekintve igen változatosak. 
A katonai logisztika – ahogy az a definíci-
ójában is szerepel – szinte kivétel nélkül 
magába foglal minden logisztikai funkciót, 
megteremtve ezzel a legfontosabb jellem-
zőjét, az autonómiáját (ez a meghatározó 
jelentőségű képesség manapság egyre inkább 
eltűnőben van, amelynek okaira alább még 
kitérek). Mindazonáltal a logisztikai alapel-
veik, és általános követelményrendszerük te-
kintetében a két terület vonatkozásában szin-
te nincs jelentősebb különbség (eltekintve 
attól, hogy katonai területen más prioritásúak 
a célkitűzések).

A logisztikával szemben támasztott felhasz-
nálói elvárások, a logisztikai tevékenység 
alapvető célkitűzései, küldetése (szakmai 
nyelvezetben a logisztika 9M-je) [7]
1.  Megfelelő anyag (eszköz, a rendelési igé-

nynek megfelelően)
2.  Megfelelő mennyiségben (rendelési igény-

nek megfelelően)
3.  Megfelelő minőségben (eljuttatás alatti mi-

nőségmegőrzés)
4.  Megfelelő helyre (rendelési igénynek meg-

felelően)
5.  Megfelelő energia (anyagi erőforrás)
6.  Megfelelő személyek (humán erőforrás)
7.  Megfelelő időpontban (rendelést, költség-

megtakarítást figyelembe véve)
8.  Megfelelő költséggel (rendelési igények-

nek megfelelő lehető legkisebb)
9.  Megfelelő információ (vevő és egyéb sze-

replők között, rendszeren belül)



ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG FOLYÓIRATA 81

Általános logisztika rendszer fő részei, 
alrend szerei:
1.  Beszerzés (a működéshez szükséges esz-

közök, anyagok, szolgáltatások)
2.  Termelés/Üzemelés támogatása (főfolya-

matok kiszolgálása, ellátása)
3.  Értékesítés (fogyasztói igények kielégítése)

Alrendszerek:
 a) tervező – szervező – irányító
 b) mozgatás-szállítás
 c)  raktározás (készletképzés, készletezés, 

csomagolás, stb.)
 d) technikai kiszolgálás (karbantartás)
 e) információs (folyamattámogató)

A logisztikai gondolkodásmód fő jellemzői: 
1. Rendszer szemlélet. 
2. Folyamat-orientáltság. 
3. Keresztmetszeti funkció. 
4.  Összköltség szemlélet (elmaradt érté-

kesítés költsége, szállítási-, raktározási 
költségek, rendelés-feldolgozás költsége, 
sorozatnagyság-költségek, készlettartási 
költségek, trade-off költségpárok (átváltá-
sok), szállítás – raktárkészlet, csomagolás 
– szállítási károk, beszerzés – raktárkész-
let, raktározás – gyártás). 

5.  Törekvés a magas szintű vevőkiszolgálásra.

Vállalati logisztikai rendszer szintjei  
és feladatai:

Stratégiai szint:
• Logisztikai koncepció kialakítása.
• Logisztikai rendszerek tervezése.
• Logisztikai rendszerek vezetése – irá-

nyítása – ellenőrzése.

Taktikai szint:
• Beszerzési logisztika: feltételek meg-

adása, beszállítók kiválasztása, elosztás 
diszponálása, stb.

• Termelési logisztika: anyag – informá-
ció áramlás meghatározása, irányítás-el-
lenőrzés. 

• Ellátás-elosztási logisztika: igényfelmé-
rés, megrendelés, elosztás kezelése stb.

• Hulladékkezelési, újrahasznosítási lo-
gisztika: gyűjtés-hasznosítás tervezése-
szervezése.

Operatív szint:
• Beszerzési logisztika: mozgatás-szállítás, 

készletképzés, tárolás, ellenőrzés, stb.
• Termelési logisztika: gyártás-szerelés, 

termelés kiszolgálás, komissziózás, stb.
• Ellátás-elosztási logisztika: termék osztá-

lyozás, készletezés, csomagolás, szállítás.
• Hulladékkezelési-újrahasznosítási log.: 

tárolás – osztályozás – értékesítés –  
szállítás.

A katonai logisztika 2 fő területe: 
(a logisztikai erőforrásokat érintő fő folya-
matok alapján)
• Beszerzői (termelői) logisztika (ku ta tás, fej-

lesztés, korszerűsítés, gyártás, minőségbizto-
sítás, beszerzés átvételi, újrahasznosítás)

• Alkalmazói (fogyasztói) logisztika (üze-
meltetés, kiképzés)

A katonai logisztika rendszer gyakorlati mű-
ködése tekintetében a két alrendszer szét-
választását az alaptevékenységek pontosan 
behatárolható funkcionális szintje, jellege, 

 
Beszerzés 

Felhasználói 
IGÉNY 

azonosítása 

Gyártás 

Készletezés 

Elosztás 

Felhasználók 

Egyszerűsített logisztikai folyamatábra (szerzői szerkesztés)
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irányultsága, illetve a feladatrendszerek és 
azok szervezeti hátterének önállósága indo-
kolja. Egymástól világosan elkülöníthető, 
ám szoros összefüggésben, kölcsönhatásban 
lévő feladatrendszerük a főbb ellátási kérdé-
sekben feltétlenül, de a napi gyakorlatban is 
szükségessé teszik a két szektor logisztikai 
szervezeteinek együttműködését.[8]12

A katonai logisztika funkciói:
  1. Anyagi
  2. Ellátási
  3. TK és javítás
  4. szolgáltatás
  5. EOD
  6. Mozgatás és szállítás
  7. műszaki-infrastrukturális
  8. EÜ
  9. Szerződéskötés
10. költségvetés és pénzügy

További kapcsolódó funkciók:
11.  Befogadó nemzeti támogatás (BNT, szö-

vetséges katonai erők számára)
12. Polgárvédelem
13. Katasztrófavédelem

A NATO vezető logisztikai szerveinek, 
főbb szervezeteinek tagozódása13 

Beszerzői logisztika 
• Nemzeti Fegyverzeti Igazgatók Konferen-

ciája (Conference of National Armaments 
Directors – CNAD)

• Nemzetközi Titkárság (International Staff 
– IS)

• Katonai Törzs (International Military Staff 
– IMS)

• Tudományos és Technológiai Szervezet 
(Science and Technology Organisation – 
STO)

12 Gáspár Tibor: A Magyar Honvédség logisztikai rend-
szere. Múlt – jelen – jövő, 131. oldal

13 Forrás. http://www.nato.int/cps/en/natohq/structure.htm

Szolgáltatói logisztika 
Támogató és Beszerző Szervezet (NATO 
Support and Procurement Organisation – 
NSPO)14

• NSPO felügyelőbizottság (Agency Su per-
visory Board), és végrehajtó szervezete 
(NATO Support and Procurement Agency 
– NSPA)

• Fenntartási és Ellátási Ügynökség (NAMSA) 
– a tagállamok és a NATO szervezetei ré-
szére haditechnikai és egyéb eszközök, 
alkatrész és szolgáltatások – haditechni-
kai eszköz fenntartás, javítás, raktározás, 
infrastrukturális beruházások, szállítmá-
nyozás, mérnök-műszaki és technikai tá-
mogatás, lőszer, robbanóanyag és kivont 
haditechnikai eszközök hatástalanítása, 
megsemmisítése – beszerzése területén 
nyújtja szolgáltatásait.

Felhasználói logisztika 
Logisztikai Bizottság (Logistic Committee – 
LC), mint legfőbb műveleti vezető szerv
• Logisztikai Bizottság Végrehajtó Csoport 

(Logistic Committee Executive Group – 
LCEG), és alcsoportjai, 

• Mozgatási és Szállítási Csoport (Movement 
and Transportation Group – M&TG), és al-
csoportjai

• Üzemanyag Bizottság (Petroleum Com-
mittee – PC), és alcsoportjai.

A Szövetségi Összhaderőnemi Logisztikai 
Doktrína szövetségi közös kiadványokban 
(Allied Joint Publications – AJP)15 jelenik 
meg, amelyek alapvető logisztikai doktríná-
kat biztosítanak, és amelyekből további rész-
letesebb logisztikai eljárási rendeket, techni-
kákat alakítanak ki.

14 http://www.nspa.nato.int/en/organization/
organization.htm

15 AJP 4.0 – 4.10.
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A Magyar Honvédség katonai  
logisztikai rendszerének  

felépítése

A Magyar Honvédség logisztikai szaktermi-
nológiája, a NATO szövetségi rendszerbe lé-
pést16 követően, két alapvető feladatrendszer 
fogalmával bővült, amely funkcionális felada-
tok – habár korábban is léteztek – a gyakorlat-
ban csak ezt követően különültek el határozot-
tan, illetve az MH logisztikai támogató elemei 
ennek megfelelően kerültek kialakításra a már 
említett logisztikai alapelveknek megfelelően.  
Az egyik terület a Honvédelmi Minisztérium 
felügyelete alá tartozó beszerzői logisztika, 
amelynek jelenlegi fő szervezeti elemei a HM 
Védelemgazdasági Hivatal, a HM Logisz-
tikai Csoportfőnökség, az MH Logisztikai 
Központ, az MH Anyagellátó Raktárbázis, 
az MH Katonai Közlekedési Központ, az 
MH Légijármű Javítóüzem, valamint a HM 
Zrt-k (HM ARMCOM, HM ARZENÁL, HM 
CURRUS és a HM EI). A beszerzői logisztika 
funkcionális feladatrendszere a haditechnikai 
fejlesztésből, beszerzésből, rendszerbe állí-
tásból, a vagyonfelügyeleti- és közgazdasági 
funkciókból, valamint a minőségbiztosításból 
tevődik össze.

Az alkalmazói logisztikai oldal szervei-
nek, szervezeteinek túlnyomó része (kivételt 
képez a HM közvetlen – támogatására mű-
ködő – alárendeltségbe tartozó szervezet, 
pl. MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest 
Helyőrség Dandár), az MH Összhaderőnemi 
Parancsnokság (MH ÖHP) alárendeltségé-
be tartozik. Feladatrendszerük az MH ÖHP 
alárendelt katonai szervezetek feladatainak 
közvetlen logisztikai támogatása – a fentebb 
ismertetett katonai logisztikai funkcióknak 
megfelelően –, amely részletesebben kifej-
tésre kerül a későbbiekben, mint a tárgyi szi-
mulációs téma alapjait képező katonai logisz-
tikai folyamatrendszer.

16 1999. március 12.

A két feladatrendszer nyilvánvalóan nem 
függetleníthető el teljes mértékben egymás-
tól, egymást szervesen kiegészítik, támogat-
ják, adott esetben a másik szerepét akár át is 
veszik.

A rendszerváltozás óta eltelt több mint 25 
év (világ- és bel)politikai – gazdasági vál-
tozásai következtében perspektivikusan fo-
lyamatosnak nem mondható haderőreformja 
alatt, mindkét területen jelentős racionalizá-
lást célzó változások történtek, illetőleg je-
lenleg is folynak, főként a beszerzői oldalt 
érintően.

A NATO alapvető szabványaiban meg-
határozott képességfejlesztési területeknek 
megfelelően a doktrinális elveket meghatáro-
zó haderőfejlesztési irányoknak, így a kato-
nai logisztikai képességeknek is az alábbi kö-
vetelményeknek kell megfelelniük, illetőleg 
támogatniuk azok megvalósítását:17 
• interoperabilitás,
• rugalmasság,
• időbeni alkalmazhatóság/elérhetőség,
• hatékony információszerzés/felderítés,
• stratégiai, hadműveleti és harcászati moz-

gékonyság,
• hatékony alkalmazás,
• megsemmisítő képesség,
• hatékony vezetés, irányítás, és kommuni-

káció,
• fenntarthatóság,
• erők megóvása, védettség, túlélőképesség.

A fent vázolt szervezeti struktúrák, képessé-
gek, és műveleti követelmények képezhetik 
az alapját a folyamatot modellező szimuláci-
ós rendszernek. 

17 MH Összhaderőnemi Logisztikai Támogatás Dok trí na 
– 2015, Szövetségi új stratégiai koncepció, C-M(91)88
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A logisztikai támogatás menedzselését, 
funkcióit, és azok szimulációját  

támogató információs technológiák 
[9]18 

A logisztika korábban ismertetett fogalmá-
ból, funkcióiból egyértelműen láthatjuk, 
hogy az eszközök, anyagok, szolgáltatások 
– 9M-nek eleget tevő – eljuttatása, fizikai 
paraméterekkel jól definiálható, matemati-
kai pontosságot igénylő bonyolult feladat, 
azaz manapság szinte elengedhetetlen annak 
információ technológiai támogatása a teljes 
folyamatrendszerre vonatkozóan. A követke-
zőkben röviden összefoglalásra kerül, milyen 
lehetőségek vannak manapság ezen logiszti-
kai folyamatok IT támogatására.

A termelési informatika tudományterülete 
fejlődésének rövid történeti áttekintése:
• 50-es évek: CAD19 rendszer elméleti meg-

alapozás (MIT20, USA)
• 50-es évek: Az NC21 vezérlés kifejlesztése 

(MIT, USA)
• 1962: Az APT22 nyelv szabványosítása
• 70-es évek: Az IBM COPICS23 rendszer 

kifejlesztése
• 70-es évek: A CAPP24 rendszerek elmélete 

kialakul

18 Szakácsi István mk. alezredes: „Gondolatok a Ma-
gyar Honvédség katona logisztikai támogatása infor-
máció technológiai fejlesztésének szükségességéről”

19 CAD (Computer Aided Design): számítógéppel tá-
mogatott tervezés

20 MIT (Massachusetts Institute of Technology): Massa-
chusettsi Műszaki Egyetem)

21 NC (Numerical Control): számjegyvezérlés
22 APT (Automatically Programmed Tool): automatiku-

san programozott szerszám forrásprogram
23 COPICS (Communication Oriented Production 

Information Control. System):vállalati információs 
rendszer

24 CAPP (Computer Aided Process Planning): számító-
géppel segített folyamattervezés

• 1978: A CIM25 paradigma megalkotása 
(J. Harrington)

• 70-es évek: FMS26 rendszerek paradigmá-
jának kialakulása

• 1980: A MAP27 és az MMS iniciatíva meg-
alkotása

• 1984: Az MRP II28 koncepció megalkotása 
(MIT)

• 1988: A DEC29 megalkotja a MES30 kon-
cepciót

• 90-es évek: Az ERP31 rendszerek kialaku-
lása, az SAP32 sikerei

• 90-es évek: Az integrált műszaki-üzleti 
adatbázis (Oracle)

• 1995–2000: Virtuális vállalat és Intranet 
paradigmák összekapcsolódása

• 2000–: A Java technológia sikerei, az EAI 
paradigma 

A szimuláció definíciója: 
A valós rendszer virtuális másolata, amely 
lehetővé teszi a valós rendszer folyamatainak 

25 CIM (Computer Integrated Manufacturing ): számító-
géppel integrált gyártási rendszerek

26 FMS (Flexible Manufacturing System): rugalmas 
gyártási rendszerek

27 MAP/MMS (Manufacturing Automation Protocol): 
ipari kommunikációs protokollok

28 MRP-II (Manufacturing Resource Planning): gyártási 
erőforrás tervezés

29 DEC (Digital Equipment Corporation): elektronikai 
cég (1998 – Compaq, 2002 – HP tulajdonban)

30 MES (Manufacturing execution systems): erőforrás 
allokáció ellenőrző rendszer

31 ERP (Enterprise Resource Planning): integrált válla-
latirányítási Információs rendszerek

32 SAP (Systeme, Anwendungen und Produkte in 
der Datenverarbeitung): Németországban létreho-
zott vállalatirányítási rendszer. Érdekeség, hogy 
a német hadsereg csak 2004-ben vezette be a hu-
mántőke-gazdálkodás, a logisztika (azon belül az 
ellátásilánc-kezelés és a karbantartás), valamint 
a pénzügyi irányítás folyamatait támogató SAP 
for Defense & Security integrált ágazati megol-
dás elemeit, mobil-infrastruktúra technológiával 
is kiegészítetve a rendszert. Forrás: http://hvg.hu/
tudomany/20041201sapbunw



ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG FOLYÓIRATA 85

és alkotó elemei viselkedésének vizsgálatát, 
mérését, tervezését a modellben szereplő ele-
mek tulajdonságai, működése alapján.

Szimulációs modellek csoportosítása:
• FIZIKAI
• MATEMATIKAI

–  Statikus (egy konkrét állapotot  
vizsgál)

– Dinamikus (folyamatot vizsgál):
    ○ Analitikus
    ○  Numerikus: szimuláció, mérés, stb.

A szimulációs módszerek lépései:
• A feladat leírása
• Információk összegyűjtése
• Törvényszerűségek feltárása
• A lehetséges megoldások feltérképezése
• A rendszer leírása (CAD eszközök)
• A modell építése
• Az ellenőrzés és megerősítés
• A szimulációs program futtatása
• A valós rendszer bemenő adatainak alkal-

mazása
• Kísérletek
• Elemzések és következtetések
• Az eredmények bemutatása és dokumen-

tálása

Szimulációs rendszer létrehozása főbb  
lépéseinek munkaigénye (%-ban):

Fsz Feladat %-os arány
  1 Cél meghatározása   6
  2 Folyamatanalízis   7
  3 Folyamatmodellezés   8
  4 Folyamatstruktúra   7
  5 Folyamatszabályok   9
  6 Adatelőállítás 20
  7 Rendszerprogramozás 24
  8 Kisérletinicializálás   6
  9 Szimuláció futtatása   6
10 Kiértékelés 12

A logisztikai szimulációs módszerek  
alkalmazásának fő céljai:
• Működés folyamatának  

megismerése 
• Változatok összehasonlítása 
• A várakozási idők megállapítása
• Tervezési hiba elkerülése bonyolult  

logisztikai rendszereknél
• Tervezési változatok összehasonlítása
• Dinamikus és sztochasztikus  

folyamatok elemzése
• Határteljesítmények és állapotok  

meghatározása
• Irányítási stratégiaváltozatok  

összehasonlítása
• Működési zavarok és azok  

elhárításának modellezése
• A rendszer működését befolyásoló  

tényezők vizsgálata

Logisztikai rendszerek szimulációja:
• Szimulációs programcsomagok  

(pl. LabView, Vissim, SIMUL8)
• Szimulációs nyelvek  

(pl. Enterprise Dynamics, ARENA,  
Taylor II)

A logisztikai szimuláció fő alkalmazási 
területei:
• Termelési eszközök beillesztése a meglévő 

rendszerbe
• Új termelési rendszer vizsgálata
• Gyártási kapacitás és kapacitáskihasználás 

fejlesztése
• Készletgazdálkodás fejlesztése
• Sorban állási és várakozási idők  

csökkentése
• Foglaltság, kihasználtság vizsgálata
• Ütemezési folyamatok elemzése
• Szállítási biztonság fokozása
• A szimuláció és a vállalatirányítási  

rendszerek összekapcsolása
• Logisztikai rendszer optimalizálása,  

verifikációja
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A szimulációs eljárások alkalmazásának 
főbb előnyei:
• a modellen (virtuális vagy fizikai) végzett 

kísérletek elemzése révén kiküszöbölhető 
a valós rendszerbe való beavatkozás,

• a tervezett rendszer megvalósítása előtt 
feltárhatók a tervezési hibák,

• kiküszöbölhetők a tervezési bizonytalansá-
gok, a különböző variánsok és beállítások 
tesztelése viszonylag egyszerűen, gyorsan, 
és megbízhatóan elvégezhető,

• speciális üzemi állapotok (pl. beüzemelés, 
hibastratégiák alkalmazása) vizsgálatát is 
lehetővé teszi, amelyek gyakorlati megva-
lósítása jelentős erőforrás igénnyel járna, 

• hosszú időtartamú rendszerviselkedés ana-
lizálása nagyságrendekkel rövidebb szi-
mulációs időt vesz igénybe.

A szimuláció alkalmazásának hátrányai:
• a modellezés jelentős időt, munkaráfordí-

tást igényel,
• a modell elkészítése többnyire szakértőket 

igényel,
• a rendszerek jelentős, gyakori változtatását 

a szimuláció esetleg nem képes, vagy idő-
igényes beállítás után tudja csak követni,

• a szimulációs szoftverek – összetettségük, 
bonyolultságuk okán – viszonylag drágák.

Logisztikai folyamatok elemzésében használt 
mutatószám rendszerek

a)  bázis (vagy más néven keret ) mutató-
számok:

    –  a logisztikai teljesítmények nagyságát 
és struktúráját jellemző adatok, 

    –  pl. beszállított árumennyiség, az áru-
mennyiség megoszlása stb.;

    –  a szállítójárművek, anyagmozgató 
gépek kapacitása, dolgozók létszáma 
stb.;

    –  költségadatok;
b)  termelékenységi mutatószámok:
    –  a gépek, eszközök, dolgozók kapacitá-

sának kihasználtságát jellemzik;

c)  gazdaságossági mutatószámok:
    –  a meghatározott teljesítményegységre 

eső logisztikai költségeket fejezik ki;
d)  minőségi mutatószámok:
    –  a logisztikai szolgáltatások színvonalát 

jellemzik, pl. A hiányos be- és 
    –  kiszállítások aránya, balesetek, áru-

károk előfordulási gyakorisága stb.;

A bázis vagy keret mutatószámok többnyire 
abszolút mutatószámok. Ezek használhatók 
fel a többi, általában relatív viszonyszám 
meghatározásához.

Katonai logisztikai folyamatok modellezé-
sének, szimulációjának alapvetően fontos 
szempontjai:
• erők, eszközök, anyagok alkalmazásának 

jellemző logisztikai paraméterei (jellemző 
adatok-kapacitások, elhelyezési – ellátási – 
kiszolgálási igények, élettartam menedzs-
ment biztosítási adatai) 

• C2 információs- és nyilvántartó/adatbázis/ 
rendszer működtetése

• logisztikai funkciók jellemző működési 
feltételei

• nemzeti támogatás alkalmazhatósága 
(nemzetközi szövetséges- és katasztrófa-
védelmi feladatokban)

• készletképzés-készletezés variálhatósága, 
készletmennyiség nyomon követése

• hatékonysági mutatók
• tervező – szervező – elemző – vezető – irá-

nyító – tapasztalat feldolgozó funkciók

Logisztikai modellezésre alkalmas katonai 
számítógépes- és egyéb szimulációs rendsze-
rek az MH-ban [9]

A MARCUS:33 egy nagy részletességű 
konstruktív szimuláció, amely részletesen 
modellezi a hagyományos és városharcot, 

33 Forrás: http://artifex.hu/hu/marcus, letöltés ideje: 
2016. július 04.
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harctámogatást, vegyivédelmet és elektroni-
kai hadviselést, a légiharcot és légvédelmet, 
haditengerészetet, nem háborús műveleteket, 
béketámogatást. Lehetőséget ad többfoko-
zatú hadosztály / dandár / zászlóalj CAX34 
gyakorlatok megtartására a parancsnokok és 
törzseik számára. A MARCUS szimuláció-
val gyakoroltatni lehet a hadosztály, dandár 
és zászlóalj-parancsnokokat és az alárendelt 
alegységek parancsnokait a harc megterve-
zésére és előkészítésére. Valós eredményeket 
szolgáltat a harci műveletek eredményei-
ről, abból a célból, hogy oktassa és begya-
koroltassa a NATO parancsnoki és vezetési 
eljárásait. Modellezi mind a hagyományos 
harcászatot, mind a nem háborús művele-
teket. A MARCUS a végrehajtás előkészítő 
eszközeként is használható a hagyományos 
és nem háborús műveletekre tervezett cse-
lekvési vázlatok kipróbálásával. Széleskörű 
funkcióival segíti a fenti kiképzési szcená-
riók kidolgozását. Támogatja a nemzetközi 
gyakorlatokon résztvevő tisztek felkészítő 
gyakorlatának megtartását.

A szimuláció a harctér, a fizikai objektu-
mok és jelenségek minden aspektusát figye-
lembe veszi, beleértve az emberi viselkedést. 
Kevert felbontású építőelem ábrázolással 
képes dolgozni (elemi egységek és század 
szintű alegységek szerepelhetnek egyidőben, 
egy szcenárióban) A hadtest/hadosztály szin-
tű szimuláció főként század szintű összevont 
alegységek kezelésével valósul meg a teljes 
működési területen. Dandár szintű működési 
területen minden egyes elemi egység meg-
jelenhet egy nagyobb felbontású, de kisebb 
területen. A harcászati helyzetek tetszőleges 
szervezeti felépítést, jármű és fegyver tulaj-
donságot, települési pozíciókat tartalmazhat-
nak a harctéren, mind a saját erőkre, mind 
az ellenfélre és az egyéb résztvevő felekre 
vonatkozóan. A program nagyfelbontású di-

34 CAX (Computer Aid Exercise) számítógéppel támo-
gatott gyakorlat

gitalizált vektoros terepadatbázist tartalmaz, 
amely különböző típusú, szabványos formá-
tumú adatbázisokból bővíthető. A modelle-
zés figyelembe veszi a következő környezeti 
hatásokat és emberi tényezőket: fény viszo-
nyok, szél, eső, hó, hőmérséklet, lefogás, 
felgyógyulás, fáradtság, kiképzettség szintje.

A harcászati adatbázis a NATO és egyéb 
országok által használt modellezett katonai 
eszközöknek a részletes műszaki paraméte-
reit is tartalmazza.

A szimulált helyzet néhány  
másodpercenként frissítődik és a következő 
tényezők befolyásolják:
• A gyakorló parancsnokok által kiadott pa-

rancsok.
• A harcászati adatbázis adatai: (al)egységek 

jellemzői, készletei, találati valószínűsé-
gek a NATO és egyéb országok eszközeire 
és járműveire vonatkozólag.

• A számítógéppel segített terepértékelés 
eredményei (láthatóság, járhatóság stb.).

• Műszaki akadályrendszerek, dinamikus 
terep.

• Harcászati kiértékelések, hitelesített vesz-
teségszámítási algoritmusok.

A modellezés nyomon követi az egyes fő 
ellátási osztályoknál (úgymint az ivóviz, 
élelmiszer, üzemanyag, harcanyag /lőszer, 
robbanóanyag stb./) a szervezeti egységek, 
alegységek készleteinek alakulását a művele-
tek folyamán.

A MARCUS rendszer teljes kiépítettségének 
jellemzői:
• 50 Windows PC és egy vagy két Windows 

szerver
• Munkaállomás csoportok szétosztva minden 

dandárnál (Internet/intranet kapcsolattal).
• Távoli Gyakorlatvezetői Készletek (táv-

felügyeleti és monitor munkaállomá-
sok) a Honvéd Vezérkarnál és az MH 
Összhaderőnemi Parancsnokságon.
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• A telepített rendszerek függetlenül egy-
mástól és egy egységes virtuális harctérbe 
bekapcsolódva is működtethetők

• Egy MARCUS készlet kb. 40 (3-5 napos) 
zászlóalj, dandár vagy hadtest gyakorlás 
kiszolgálására alkalmas egy évben, bele-
értve az előkészítést és utólagos elemzést 
is.

A KRONOS:35 szakasz szintű, újrakonfi-
gurálható 3D virtuális harcászati szimulátor. 
A KRONOS olyan környezetet biztosít a 
lövész, harckocsizó és páncéltörő csapatok 
részére, amelyben valószerűen megjelenített 
virtuális harctérben csoportosan vagy egyé-
nileg tudják gyakorolni feladataikat. A sza-
kasz- és rajparancsnokok és beosztottaik ki-
képezhetők a harc közbeni együttműködésre. 
A járművek személyzete számára ugyancsak 
részletes funkciók állnak rendelkezésre, kü-
lönösen az irányzók részére nagy részletes-
séggel modellezi a fegyvereket. Alkalma-
zásával gyakoroltatható szervezeti elemek, 
feladatok:
• tűzvezetés;
• harcászat, harckiszolgálás;
• logisztika: (a valós végrehajtásnál fontos 

paraméterek beállíthatóságával)
–  menet (gyalog- és járművel);
–  harcanyag utánpótlás (tárolás, mozgatás/

rakodás/, közúti – vasúti – légi szállítás);
• tűzmegfigyelés, tűztámogató csoport;
• légi összekötő csoport;
• felderítő csapatok;
• egyéb különleges erők,

A Baglyas egy tüzérségi taktikai és tűzve-
zetési szimulációs platform, mely tüzérek és 
felderítők egyéni vagy csapatos gyakorlására 
alkalmas. A feladat végrehajtás során a rend-
szer realisztikus eredményeket szolgáltat az 
időjárási és terepviszonyok, a cél tulajdon-

35 Forrás: http://artifex.hu/hu/kronos, letöltés ideje: 
2016. július 04.

ságai alapján. A Baglyas alacsony sebességű 
(ISDN) vonalon is kapcsolódhat a Marcus 
rendszerhez.

A Savaria rendszer Oracle iLearning tech-
nológiával biztosít webes felületű megoldást 
számítógépes kiképzéshez és vizsgáztatás-
hoz.

Fejlesztő: Artifex Szimulációs és Kikép-
zési Rendszerek Kft.36 (NBA minősítésű, 
NATO beszállító)

Üzemeltető (telepítési hely): HM Elektro-
nikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. (MH 
BHK SZGYKK, Várpalota)

OKKER – Országos Katonai Közlekedési 
Elemzési Rendszer:

Verziószám: 2007-es kiadás 
Fejlesztő: P-Soft Informatikai Fejlesztő, 

Értékesítő és Szolgáltató Kft. 
(Alapítás éve: 1993, Székhely, telephely: 

Budapest)
A rendszer célja a közlekedés minden ága-

zatánál (vasúti, közúti, vízi, légi) egységes 
számítógépes hálózati rendszert alkalmazva 
(szoftver, hardver, adatbázisok, átviteli rend-
szer) minden időszakban növelni a közleke-
désben résztvevő polgári és katonai szerve-
zetek közti együttműködés hatékonyságát, 
valamint gyors, pontos, tervezési, döntés- elő-
készítési adatokat szolgáltatni.

A szoftver funkciója: A szoftver térképi 
megjelenítésen keresztül lehetővé teszi, hogy 
az adatbázisban keressünk rá közigazgatási, 
vasúti, vizi, légi, közúti és csővezetékes köz-
lekedési alágazatok által érintett infrastruktú-

36 Az Artifex Szimulációs és Kiképzési Rendszerek 
Kft magyar mérnökök tulajdonában levő nagy múl-
tú haditechnikai szimulációkat fejlesztő, oktató és a 
használatot támogató szervezet. Az Artifex 1989 óta 
a Honvédelmi Minisztérium stabil szerződő part-
nere. ISO 9001-es tanúsítványunk bizonyítja, hogy 
elkötelezettek vagyunk a minőségi szoftverfejlesz-
tés iránt. Az Artifex NATO Beszállításra Alkalmas 
címmel rendelkezik NATO titkos szintig. A Magyar 
Honvédség jelenleg 15-nél is több, az Artifex által 
fejlesztett rendszert használ. Forrás: http://artifex.hu/
hu/companyprofile, letöltés ideje: 2016. július 04.
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rákra, vasúti rakodók torzított helyszínrajzai 
nyomtathatóak, optimalizált útvonalkeresés, 
túlméretes járművekre is és rendelkezik to-
vábbá eszközadatbázissal (repülők, hajók).

A szoftver alkalmazása: a program az 
MH Katonai Közlekedési Központ szerver-
helyiségében elhelyezett szervergépek adat-
bázisát használja.

Fejlesztési irányok: Az összes közlekedé-
si alágazat beillesztése az adatbázisba.  

Egyéb megjegyzés: a MARCUS-MARS 
szimulációs rendszer is rendelkezik hasonló 
funkciókkal (kritériumok szerinti útvonal, 
objektum kiválasztás adatbázisból térképi 
megjelenítéssel, továbbá technikai eszközök 
kapacitás- és méretadataival, stb.). 

Végül, de nem utolsó sorban, egy igen régi 
eredetű, ám a legutóbbi háborúkban is haté-
konyan alkalmazott – nem számítógépes – 
modellezési megoldást is ismertetek röviden, 
annak sajátos előnyeit kiemelve. Sajnos ez 
az igen praktikus eljárási mód – (információ)
technikai, és egyéb követelmény „igények” 
miatt – több évtizede kiment a „divatból”. 
A gyakorlatba való vissza hozatalára pár éve 
már történtek sikeresnek mondható megvaló-
sítások37, ám elterjedéséről sajnos még nem 
beszélhetünk. Sokat haladhatnánk (újból) 
előre ha belátnánk, hogy a gyakorta emlege-
tetten várt virtuális valóság közelérhetősége 
még lényegesen messzebb van tőlünk (re-
mélhetőleg ez a rövid bemutatás, értékelés is 
segít ebben).

TEREPASZTAL alkalmazásával szimulál-
ható feladatok, végezhető tevékenységek:
• különféle szintű szervezetek, szervezeti 

elemek fizikai megjelenítése (menet, tele-
pülés, harcrend, harc(kiszolgáló)tevékeny-
ségi – kivonási – egyéb mozzanatok) 

37 Szerzői ajánlás – Pogácsás Krisztián főhadnagy: Te-
repasztalos Parancsnoki Hadijáték, avagy a parancs-
noki döntéshozatal és harcászati szemlélet fejleszté-
sének eszköze (Sereg Szemle, 2013. 2–3. szám)

• tevékenységek, jelenségek (pl. árvíz) térben 
és időben való követése (valós vagy norma-
tív módon megadott paraméterek alapján)

• terepviszonyok – harcoló fél tevékeny-
sége, helyzete – egyéb körülmények adta 
lehetőségek gyors áttekinthetősége, ele-
mezhetősége;

• egyenrangú „ellenfél” (saját- vagy más ál-
lomány által szimulálva) „életszerű” (szá-
mítógépes előnyöktől, hátrányoktól men-
tes) reakcióinak megjeleníthetősége. 

Előnyei:
• a „valóság kicsinyített mása”, azaz méret-

arányosan, három dimenzióban, a terepkö-
rülményeket (láthatóság, mozgástér, stb.) 
megközelítően szemlélteti, a lehető legna-
gyobb dimenzióban is egyidejűleg azonos 
áttekinthetőséget nyújtóan;

• a valóságot arányaiban jól szimuláló elem-
készlet alkalmazhatósága (élőerő, eszkö-
zök, tereptárgyak, egyéb körülmények meg-
jelenítése);

• gyors és egyszerű telepíthetőség, széles 
spektrumú variálhatóság, teljes folyamat 
lekövetés – módosítás/korrigálás – vissza-
rendezés – archiválhatóság (fotó, videó);

• készletszintektől (stratégia – taktikai – 
operatív) részben függetleníthető kialakít-
hatóság (alkalmazási helyszínhez igazítha-
tó méretek, elemkészlet);

• viszonylag nagy létszámú személyi állo-
mány, közel azonos helyzetből láthatja egy 
időben ugyanazon körülményeket, és egy-
mással gyors és közvetlen kontaktusban 
kommunikálhatják az adott folyamatot; 

• kis költségigényű.

A katonai logisztika prognosztizálható 
fejlődése, működését befolyásoló  

tényezők napjainkban

A katonai logisztika működését a katonai 
műveleti követelmények mellett – ahogy arra 
már a bevezetőben is utalás történt -, a globá-
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lis-, regionális-, és a nemzeti gazdasági válto-
zások, trendek is befolyásolják. 

Általános befolyásoló tényezők:
• globalizáció: információs- és távközlési 

technológiák, szállítási infrastruktúra fej-
lődése, politikai-gazdasági változások, fej-
lődések;

• az alkalmazói, fogyasztói igények diffe-
renciálódása;

• folyamatos gazdasági- és tudományos-
technikai elvárások, igények, és automati-
zálási törekvések;

• a technológiai fejlődés adta új lehetőségek 
kihasználhatósága; 

• a fejlett információs technológiák haszná-
latával biztosítható rugalmasság, magas 
kiszolgálási színvonal;

• integráció: szervezeten belül, és szerveze-
tek között;

• környezetvédelem (pl. zöld technológiák): 
• a fejlesztések költségredukáló hatása.

 
Katonai (műveleti) befolyásoló tényezők:
• a különféle műveleti, és az egyén igényei-

nek előtérbe helyezése (választékgazdasá-
gosság);

• a katonai műveletek komplexitása (nem-
zetköziség, humanitárius-, katasztrófa-
védelmi- és egyéb feladatok), intenzitása 
(azonnali és hatékony beavatkozást igény-
lő), nagyfokú információ- és koordinációs 
igénye;

• a katonai műveletek fajtáinak, és azok eljá-
rásainak folyamatos bővülése;

• szervezeti folyamatok hatékonysága. 
[10]38 

38 Az MH különféle IT rendszerei nem támogatják 
önmagukban: a szakmai szempontok szerinti infor-
mációképzést megosztást, a komplex döntés-előké-
szítést, a szakmai felügyeletet, hatékonyságmérés 
megvalósítását, a végrehajtói szintű harctéri (műve-
leti terület) információszolgáltatást, a gyakorlati és 
elméleti munkával kapcsolatos adatok, tapasztalatok 
tárház formájú tárolását elemző feldolgozásra.

A Magyar Honvédség katonai logisztikai 
rendszerének várható fejlődése:

A Magyar Honvédség 2017-ben kezdi 
meg – az SAP alapú Logisztikai Információs 
Rendszer kialakításának kezdeti lépéseként 
– az Alap Logisztikai Alkalmazás Projekt 
(ALAP) megvalósítását,39 amely régóta várt 
támogatás remélhetőleg nagyságrendileg 
hatékonyabbá, átláthatóbbá, tervezhetőb-
bé, „rendszer elvűvé” teszi majd a katona 
logisztikai folyamatokat az MH támogatási 
rendszerében, valamint minden tekintetben 
kompatibilis együttműködést biztosít majd a 
NATO szövetségi rendszerben is. 

A Magyar Honvédséget is érintő prognosz-
tizálható nemzetközi katona logisztikai 
változások, fejlődések a közeljövőben:
• állandó EU haderő létrehozása;
• további többnemzeti (katona)logisztikai 

egységek létrehozása az ENSZ, az EU, a 
NATO szervezetek számára (Multinational 
Logisztikai Unit – MILU);

• a NATO tagállamok logisztikai együttmű-
ködési képességei fejlesztését célzó kö-
zös logisztikai gyakorlatok folytatása (pl. 
Capable Logistician, Safety Fuel, stb.);

• a katonai- és polgári logisztikai támogatás 
folyamatos optimalizálása a szövetséges 
missziós műveletek egyre változatosabb, 
fokozottabb igényeihez.

ÖSSZEGZÉS

A logisztika nyilvánvalóan mindig kulcsfon-
tosságú szerepet fog betölteni egy haderő-
ben, ahol a nemzetközi helyzet alakulásából 
adódóan, a doktrinális elveket meghatározó 
szövetségi- és nemzeti meghatározó haderő 
fejlesztési irányoknak, így a logisztikai ké-

39 3/2016. (I. 22.) HM utasítás a honvédelmi szerveze-
tek 2016. évi fő célkitűzéseinek és fő feladatainak, 
valamint a 2017-2018. évi tevékenysége fő irányai-
nak meghatározásáról, 3§. 38. pont
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pességeknek is – a fentebb már ismertetett 
– meghatározóan fontos követelményrend-
szernek kell megfelelniük egy időben. A gya-
korlatban ez a katonai logisztika tárgy- és 
eszközkészletének állandó változását jelen-
ti, amely megköveteli eljárásai, módszerei 
folyamatos felülvizsgálatát, fejlesztését, és 
alkalmazásának elsajátítását is. Mindezen 
komplex feladatok gyors, szakszerű, és 
minden szempontot figyelembe vevő meg-
valósításnak elengedhetetlen feltétele, a fo-
lyamatok számítógépes tervezése – szerve-
zése – vezetése – irányítása – felügyelete, és 
mindezek hatékonyságát biztosító szimulá-
ciója, amelynek alapját csakis egy perspek-
tivikusan rugalmas logisztikai információs 
rendszer képezheti. A szerző (örök optimis-
taként) bízik abban, hogy a mindenkori had-
erőreform szerves részét képezi a logisztikai 
támogatás racionális fejlesztése is, a művele-
ti elvárásokkal való megfelelő szinkron lét-
rehozása érdekében (képletesen szólva, aki 
lovat szeretne, az vagy béreljen, vagy legyen 
képes eltartani a sajátját). 

A katonai logisztika egy olyan tudomány, 
amelynek művelésében a magyar katonák a 
kezdetektől fogva mindig is jeleskedtek, és 
amellyel a jövőben is komoly sikereket le-
hetne elérni – viszonylag alacsony ráfordítás 
mellett –, akár annak csak a szimulációjával is.
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DÓRA LÁSZLÓ ALEZREDES:  
EGY HADITENGERÉSZETI MŰVELET INFOOPS 

TAPASZTALATAI

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

ELŐZMÉNYEK

A Földközi Tenger középső részén 2015. 
év elejétől jelentősen megnövekedett, majd 
némi stagnálás után – amit valószínűleg és 
a Nyugat-balkáni útvonal megnyílása oko-
zott – 2016. év tavasza óta ismét rohamosan 
növekszik a túlnyomórészt líbiai kikötők-
ből induló illegális migráció. A modernkori 
népvándorlásnak a humanitárius következ-
ményeken túl, a célországokat és az egész 
Uniót érintő súlyos biztonsági és stabilizá-
ciós hatása is van. A tengeri átkelések során 
bekövetkező – emberéletek ezreit követelő 
– sorozatos tragédiákra adott válaszként, az 
Európa Tanács 2015. április 23-án döntést 
hozott az Unió rendelkezésére álló erőinek 
mozgósításáról, a politikai, katonai és rendé-
szeti erőfeszítések összehangolásáról. Majd 
május 18-án a Tanács az Európai Unió (EU) 
Válságkezelési Koncepciója részeként jóvá-
hagyta a Rómában kialakított Hadműveleti 
Parancsnokság (Operational Headqarters, 
OHQ) aktiválását, azzal a feladattal, hogy – a 
lehető legrövidebb időn belül – dolgozza ki 
az embercsempész-hálózatok felszámolásá-
nak katonai tervét és határozza meg az ehhez 
szükséges katonai képességeket. 

A néhány nap alatt felállított parancsnok-
ság (a kijelölt állomány készenléti ideje öt 
nap volt, amit azért nem minden nemzet tu-
dott teljesíteni…) megfeszített munkával ké-

szítette el a Műveleti Tervet (Operation Plan, 
OPLAN), amit a Politikai-Katonai Tanács – a 
tagországok Nemzeti Képviselőivel történt 
szakmai egyeztetés eredményeként – júni-
us 18-án elfogadott és alig két hónappal az 
aktivizálás után, június 22-én felhatalmazta 
az EU Mediterrán-térségi Tengerészeti Erő-
it (EU Navigation Forces Mediterranean, 
EUNAVFOR MED) a műveletek megkezdé-
sére.

A katonai művelet célja az embercsem-
pész-hálózatok beazonosítása, a migránsok 
szállítására használt eszközök (melyeket 
legtöbbször még hajónak sem lehet nevez-
ni) elfogása és elsüllyesztése, a tengeri át-
kelésre várakozó migránstömeg elrejtésére 
és „kiszolgálására” használt infrastruktúra 
megsemmisítése, ezáltal az embercsempész 
„üzletág” ellehetetlenítése. Mindazonáltal 
az illegális migráció megakadályozása és az 
emberi tragédiák elkerülése csak az egyik di-
menziója a kialakult helyzetnek. Hasonlóan 
fontos feladat – az EU átfogó erőfeszítései-
nek részeként – a teljes politikai anarchiába 
és gazdasági válságba süllyedt Líbia stabi-
litásának elősegítése, amely előfeltétele az 
egész régió és ezzel az EU polgárai bizton-
ságának is.

A művelet első fázisa feladatainak (infor-
mációszerzés, erők telepítése, együttműkö-
dés kiépítése) sikeres végrehajtása eredmé-
nyeként az EU tagországok nagyköveteinek 
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döntése értelmében az EUNAVFOR MED 
Művelet 2015. október 07-én a második fá-
zisba lépett. A Művelet súlyát mutatja, hogy 
a döntést Federica Mogherini, az EU bizton-
sági és külügyi biztosa („minisztere”) szemé-
lyesen, a római Hadműveleti Parancsnoksá-
gon jelentette be. Néhány nappal korábban, 
egy mentési akció során az egyik kimentett 
szomáliai asszony az OHQ, Összhaderőnemi 
Műveleti Központja (Joint Operational Cen-
ter, JOC) által odavezényelt hadihajó fedél-
zetén adott életet gyermekének. Az újszülött 
kislánynak a hálás anya, a hajó személyzete 
javaslatára, a Sophia nevet adta. A történet 
annyira megindította a politikai döntés-
hozókat, hogy a műveletnek az Operation 
SOPHIA nevet adták.

A második fázis fő feladata a nemzetközi 
vizekre merészkedő embercsempész-hajók 
felderítése, feltartóztatása, átkutatása, majd 
elsüllyesztése, az embercsempészek elfogása 
és eljárás alá vonása. Mindezen feladatokat 
az olasz haditengerészet zászlóshajója (a Ca-

vour repülőgép-anyahajó, melyen a Hadszín-
tér Parancsnokság (Force Headqarters, FHQ) 
is települt), öt fregatt osztályú és három 
egyéb hadihajó, kettő tengeralattjáró, három 
felderítő repülőgép, három helikopter, kettő 
pilóta nélküli repülőgép (Unmanned Aerial 
Vehicle, UAV), és persze, mindezen eszkö-
zök személyzete hajtja végre, melyeket 9 EU 
tagország ajánlott fel. A SOPHIA műveletet 
irányító Hadműveleti Parancsnokság állo-
mányát pedig 20 tagország, köztük hazánk 
biztosítja. 

A harmadik, tervezett fázis célja az ember-
csempész-hálózatok működésének ellehetet-
lenítése. Ennek érdekében az EUNAVFOR 
MED ideiglenesen telepít egy, időben, tér-
ben és mandátumban limitált különleges erőt 
(Special Operation Force, SOF) és annak a 
haditengerészettel, valamint a haditengeré-
szeti légierővel történő kombinált alkalma-
zásával, megsemmisíti a csempészhajókat, 
valamint az embercsempész üzletág kiszol-
gálására kiépült infrastruktúrát.

1. kép. A Cavour repülőgép-anyahajó (forrás: Internet, letöltés ideje: 2015. 06. 11.)
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A negyedik fázisban az erők visszatelepí-
tésre, a feladatok pedig átadásra kerülnek a 
nemzeti hatóságoknak és a térségben működő 
egyéb nemzetközi szervezetnek. A SOPHIA 
Műveletet jelenleg a második fázisban van. 

A Hadműveleti Parancsnokság felállítása-
kor az Információs Műveletek (Information 
Operations, InfoOps) kiemelt tervező fő-
tiszti, a Légierő Hadművelet kiemelt terve-
ző főtiszti és a Műveleti Logisztika kiemelt 
tervező főtiszti beosztások is aktiválásra ke-
rültek, melyeknek betöltését Magyarország 
korábban vállalta. A cikk szerzője az InfoOps 
beosztásban teljesített szolgálatot a művelet 
első hat hónapjában, az ott szerzett tapaszta-
latairól számol be az olvasóknak. 

MIÉRT LÍBIÁBÓL?

Líbiát a 2011-ben kezdődött, a Kadhafi ezre-
des rendszerét megdöntő felkelés győzelme 
óta teljesen tönkretette a politikai-gazdasági 

instabilitás. A Kadhafi bukásához és kivégzé-
séhez vezető felkelés során számos fegyve-
res csoport alakult, és a nyugati hatalmak is 
beavatkoztak. A konfliktus kibontakozása óta 
százezrek menekültek el az országból és több 
ezren haltak meg az erőszakos összecsapá-
sokban, a legtöbb külföldi diplomata elhagy-
ta az országot. A káosz jelentősen hozzájárult 
az Európát 2015-ben elért bevándorlási hul-
lámhoz, mivel szabad kezet adott az afrikai 
bevándorlókat életveszélyes eszközökkel a 
Földközi-tengeren át Európába szállító em-
bercsempészek számára az országban.

2014. augusztusában a milíciák – köztük 
számos iszlamista csoport – egy laza szövet-
sége elfoglalta a fővárost, Tripolit, és visz-
szaállította a 2012-ben választott Általános 
Nemzeti Kongresszust (General National 
Congress, GNC). A fegyveresek elégedet-
lenek voltak a 2014. júniusában választott 
új Parlamenttel, és arra kényszerítették azt, 
hogy a keleti Tobruk városába meneküljön.

2. kép. A szerző rajza
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A rivális parlamentek hosszas alkudozás és 
politikai nyomásgyakorlás után – na és főleg 
az Iszlám Állam helyi megfelelője, a Da’esh 
térnyerése hatására – 2016-ban elfogadták az 
ENSZ által javasolt egységkormányt támo-
gató határozatot. 

De a líbiai állapotokat ismerő szakértők jól 
tudják, hogy a neheze még csak ezután kö-
vetkezik! Az ország továbbra is megosztott, 
a milíciák nem engedelmeskednek a politikai 
képviselőknek, pedig nekik is csatlakozniuk 
kellene és támogatniuk ezt a politikai meg-
oldást. Központi adminisztráció, „jogállam” 
nem létezik. A Kadhafi rezsim idején az or-
szág bevételeit szinte kizárólag az olajipar 
biztosította, a káosz következtében azonban 
az olaj kitermelése a harmadára csökkent. 
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az olaj 
világpiaci ára is a harmadára csökkent, ráadá-
sul ezek a maradék bevételek sem jutnak el a 
– csak papíron létező – központ hatalomhoz, 
azoknak a nagy része a törzsekhez és a mi-
líciákhoz vándorol. Ezért aztán nincs miből 

finanszírozni a hadsereget és a rendőrséget 
(azokat a csempészbandák és a fegyveres mi-
líciák fizetik, természetesen a saját érdekeik 
szolgálatában). Ráadásul, még ha létre is jön-
ne egy valódi egyetértés, a fő problémát az 
sem oldaná meg, a Da’esh Líbia központi te-
rületeinek nagy részét is elfoglalta, és Európa 
számára ez jelenti a fő veszélyt.

AZ EMBERCSEMPÉSZ HÁLÓZAT 
MŰKÖDÉSE

A régi karavánutakat használó két fő Nyugat 
Afrikai útvonal a Sebha oázisban találko-
zik, az Afrika Szarvából induló útvonal az 
Al Kufa oázisig tart. A Közel Keletről ér-
kezők Egyiptomon át, vagy repülőn érkez-
nek. A Sub-Szaharában élő nomád törzsek, 
fegyveres csoportok támogatásával, vagy 
védelme alatt bonyolítják le a migránsok át-
juttatását a sivatagon, 20-50 fős csoportokba 
gyűjtik, és négykerék-meghajtású terepjá-
rókkal viszik át őket a Szaharán, gyakran 30 

3. kép. A szerző rajza
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embert egy járművön, az átkelés ára 170-200 
EUR személyenként. 

A Szub-Szaharai embercsempész háló-
zat egy jól kiépített „üzleti vállalkozás,” ha 
elfogy a migráns pénze, gyakran árúba bo-
csájtja a rokonságába tartozó fiatal nőket. 
A csempészek gyakran „megelőlegezik” az 
útiköltséget. A célországokban működő em-
bereik munkát szereznek a migránsnak, aki 
csak szállást és élelmet kap a munkájáért, a 
fizetése egyenesen a csempészeknek megy. 
Az otthon maradt családtagokat túsznak 
használják az „üzletemberek” arra az esetre, 
ha az „ügyfél” önállósítani akarná magát és 
pénzért szeret dolgozni.

A tengerparti övezetben a fegyveres milí-
ciák, a líbiai hadsereg és a parti őrség tagjai 
segítik a csempészbandákat, akik a közös-
ségi médián keresztül hirdetik magukat és 
gyűjtik az ügyfeleket. Az árak 500 és 3,500 
EUR között mozognak a várakozási időtől és 
az átkelésre szánt vízi alkalmatosságtól füg-
gően. Felderítő jelentések szerint a sivatagi 
táborokban és a tengerparti nagyvárosok el-
hagyott épületeiben várakozók száma eléri a 
800 000 főt és egyes migránsok már két éve 
várakoznak. A csempészetből származó pénz 
nagyon fontos része a helyi lakosság bevéte-
leinek, becslések szerint az összjövedelmük 
harmadát is kiteszi. A csempészbandák mű-
ködése egyre szervezettebb és egyre ember-
telenebb. Szervezettebb, mivel gyakorlatilag 
lemásolják a repülőtereken bevált szisztémát 
(várók, beszállókártya, motozás, kapuk, stb.), 
embertelenebb, mert a pénz reményében ten-
geri hajózásra teljesen alkalmatlan lélekvesz-
tőket is útnak indítanak a háborgó tengeren. 

Az embercsempészek gyorsan alkalmaz-
kodtak az új helyzethez. A migránsok bizton-
ságával mitsem törődve, a minimális meny-
nyiségű üzemanyaggal, élelemmel, és vízzel 
indítják útba a hajókat, annyival, amennyi 
csak a nemzetközi vizek határának elérésére 
elég. Tapasztalva, hogy az erőink folyama-
tosan járőröznek a térségben, már a líbiai 

partok közelében leadják a segélyhívó kódot, 
tudva, hogy van a közelben hajó, nem kell az 
olasz partokig hajózniuk, majd amikor meg-
látják közeledni a hajónkat, a területi vizekre 
menekülnek, ahova már nem szól a mandá-
tumunk. Már egyáltalán nincs csempész a 
migránshajókon, kísérő hajóval követik őket, 
amelyen GPS és satelit telefon van. Amikor 
a distress pozíciót visszaigazoltja a Mentés 
Koordinációs Központ (Rescue Coordination 
Centre, RCC), a kísérőhajó visszafordul a 
parti vizekre. Az embercsempészek nem te-
szik ki magukat annak a veszélynek, hogy 
elfogják őket és elkobozzák, illetve megsem-
misítsék a hajóikat, rádióikat, megmentve 
ezzel azokat a következő fuvarra és magára 
hagyva a menekülteket, navigációs beren-
dezés, üzemanyag, élelem, és víz hiányában 
valódi életveszélynek kitéve őket (ki tudja 
mennyien vesztek így a tengerbe, anélkül, 
hogy egyáltalán tudnánk róla).

AZ INFOOPS HELYE SZEREPE  
A MŰVELETBEN

Mielőtt hozzáfognék az EUNAVFOR MED 
SOPHIA művelet konkrét InfoOps feladata-
inak bemutatásához szükséges tisztázni az 
alaphelyzetet. Mindenekelőtt azt, hogy: Az 
InfoOps egy katonai törzsfunkció, mely a 
katonai Információs Tevékenységet koordi-
nálja, azzal kapcsolatban tanácsot ad azért, 
hogy a kívánt hatást gyakorolja az akaratra, 
döntésre és képességre (…) annak érdeké-
ben, hogy a Szövetség missziós célkitűzését 
támogassa1. 

Tehát az InfoOps önmagában nem egy ké-
pesség! A SOPHIA művelet alatt a Lélekta-
ni Műveleteket (Psychological Operations, 
PSYOPS), a Kibervédelmet (Cyber Defense), 
a Kulcsvezetők Kezelését (Key Leader 
Engagement, KLE) koordinálta, továbbá szo-
ros együttműködéssel szinkronizálta a Poli-
tikai Tanácsadó (Political Advisor, POLAD), 
a Civil-katonai Együttműködés (Civil Mi-
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4. kép. A szerző rajza

1. táblázat. Az információs környezet változása

Információs kor  
(korábban)

Közösségi média  
(ma)

Hírgyártók kevesen mindenki

Időtényező órák – napok valós idejű

Technikai kivitelezés nehéz könnyű

Elérhetőség klasszikus média mindig / mindenki

Erőfeszítés / költség magas alacsony

Médiafogyasztás struktúrált bármikor / egyéni

Készítő / ellenőr újságírók mindenki / senki

Szervezet struktúrált önszervező

Interakció nem – korlátozott csaknem korlátlan

Véleményformálás véleményformáló közösségi hálózat

Kontrol limitáltan lehetséges csaknem lehetetlen
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litary Co-operation, CIMIC), a Célkezelés 
(targeting) valamint a Média és a Közösségi 
Kommunikáció tevékenységét.  

Mindannyian ismerjük a három klasszikus 
katonai faktort, a teret, az időt és erőket, de 
véleményem szerint a negyedik faktor, az 
információ ugyanilyen fontos tényező. Ez 
a négy faktor az Információs Környezetben 
kapcsolódik egymáshoz és valamennyien 
hatással vannak arra. Az Információs faktor 
egyre nagyobb és nagyobb szerepet játszik 
korunkban és egyre meghatározóbb, mert 
szignifikáns változáson ment át.

Az Információs Környezet (Information 
Environment, IE) egyáltalán nem új dolog, 
bár az drámaian megváltozott az elmúlt egy-
két évtizedben. Ez nem csak nyelvi fejlődést 
vagy „evolúciót” jelent, hanem minőségi ug-
rást is. Pontosan ennek a minőségi ugrásnak 
a megértése és adaptálása szükséges ahhoz, 
hogy képesek legyünk megérteni a világot 
és annak konfliktusait. Ezt mutatja be a fenti 
táblázat, amely nem teljes és természetesen 
nem egy szabályzat. Különösen a három utol-
só pontnak – ahol a minőségi ugrás rendkívül 
szembetűnő – van nagy jelentősége. Sem a 
rádióból, sem a televízióból érkező informá-
ciónak nincs akkora hatása az Információs 
Környezetre, mint a Közösségi Médiának 
és ez az ugrásszerű változás még nem feje-
ződött be, valahol csak a közepén vagyunk. 
Az Információs Környezet helyes használata 
és a célcsoportok percepcióját befolyásoló 
üzenetek koordinált átvitele, kulcstényező a 
művelet sikere szempontjából. Az Informáci-
ós Környezetben nem az az igaz, ami igaz, 
hanem amiről a célcsoportok elhiszik, hogy 
igaz, és valójában ez a feladat, amikor az 
Információs Műveleteket tervezzük, illetve 
végezzük.

Az InfoOps átgondolt megtervezésére és 
eredményes végrehajtására jó példa a 2. Öböl-
háború. Mindannyian emlékszünk a CNN 
élő híradásaira, a bombabecsapódásokról, a 
Szövetségesek gyors előrenyomulásáról és 

el tudjuk képzelni ezeknek az elsöprő túlerőt 
bemutató tudósításoknak a hatását az iraki ve-
zetőkre, katonákra és a lakosságra. Ezért volt 
olyan fontos ezeknek a tudósításoknak a meg-
tervezése, megszervezése, a filmek elkészítése 
és közzététele. Ezért hívták meg az amerikaiak 
az újságírókat és adtak ki nekik pontos infor-
mációkat, hogy hol várhatók a légicsapások. 
Az amerikai katonai stratégiai vezetésszemlé-
letét jól mutatja a két híres idézet McCristal 
tábornoktól: „Az a dolog, ami nem lett kom-
munikálva, nem történt meg”. „A kulcskérdés 
a gondolatért folytatott csata megnyerése… 
győzni fogunk, ha az emberek úgy gondolják, 
hogy győzünk.” 

De akad példa a rossz koordinációra is. 
Az UNIFIED PROTECTOR művelet (Líbia) 
alatt az amerikai „repülő rádió”, az úgyneve-
zett „Commando Solo” és a szövetséges flot-
ta a következő üzenetet sugározta a líbiai ten-
gerészeknek: „Líbiai tengerészek! A Kadhafi 
rezsim katonái megsértik az ENSZ BT tűz-
szünetről szóló Határozatát. A tőlük kapott 
parancsok törvénytelenek. Térjetek vissza a 
családjaitokhoz, a biztonságba. Ha a hajóitok 
elhagyják a kikötőket azonnal megtámadjuk 
és megsemmisítjük őket, veletek együtt.” 
Ezekután vajon milyen hatása volt a szövet-
ségesekkel szembeni bizalomra annak az ak-
ciónak, amikor az egyik gépük, visszatérve a 
sivatagból az anyahajóra, könnyű célpontnak 
találta a líbiai hajókat, amik a kikötőn belül 
navigáltak és megtámadta őket? Az ilyen 
esetek elkerülése érdekében olyan fontos a 
katonai műveletek és az információfolyam 
szinkronizálása. 

Az InfoOps részleg az EUNAVFOR 
MED SOPHIA műveletben az OHQ Hatás-
alapú Műveletek Főnökségébe (Joint Effect 
Branch) került rendszeresítésre a következő 
feladatokkal:
• az Információs Környezet elemzése; 
• hozzájárulás az Információs Stratégia kiala-

kításához és a fő (mester) üzenetek kidol-
gozásához;
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• hozzájárulás a Hadműveleti Terv kidolgo-
zásához;

• a műveleti parancsnok rendszeres tájékoz-
tatása és tanácsadás részére saját szakterü-
lete vonatkozásában;

• az Információs Műveletek tervezése, ko-
ordinálása, irányítása, az InfoOps Munka-
csoport (Information Operation Working 
Group, IOWG) működtetése;

• az Információs műveletek által kiváltott 
hatások értékelése, részvétel az egyéb ha-
tások elemzésében;

• az InfoOps célok meghatározásának koordi-
nálása, részvétel a célkezelés folyamatába;

• az FHQ InfoOps tevékenységének irá-
nyítása, szakmai felügyelete, szakmai 
együttműködés más parancsnokságok (pl: 
FRONTEX) szakmai szerveivel.

Habár a katonai Információs Műveleteket az 
InfoOps részleg tervezte és irányította, a vég-
rehajtás decentralizáltan, különböző képessé-
gek, eszközök, eljárások formájában történt.  
A koordináció elsőszámú fóruma az InfoOps 
Munkacsoport (IOWG) volt. A NATO el-
vek szerint ezt a szerepet az InfoOps Koor-
dinációs Bizottság (Information Operation 
Coordination Board, IOCB) játsza, ez azonban 
döntéshozó testület, míg a Munkacsoportnak a 
döntéselőkésítés és a tanácsadás a feladata). 

A NATO elvek szerint a KLE az InfoOps 
részleg által előkészített és a megfelelő szin-
tű parancsnok által végrehajtott feladat. Az 
EUNAVFOR MED SOPHIA művelet pa-
rancsnoka ezt a feladatot a nemzetközi dip-
lomácia szintjén végezte. Találkozott a térség 
meghatározó országainak külügy és hadügy-
minisztereivel és megbeszéléseket folytatott 
az Afrikai Unió vezetőivel. Látogatást tett 
Washingtonban, ahol az Egyesült Államok 
Kormányának védelmi államtitkára fogadta, 
és New Yorkban, ahol az ENSZ magas ran-
gú képviselőin túl a Biztonsági Tanács (BT) 
állandó tagjai, többek között Oroszország 
nagykövetével találkozott. Az ilyen szintű ta-

lálkozók előkészítéséhez egy InfoOps főtiszt 
(személyem) szakmai felkészültsége már nem 
volt elegendő, ezt a munkát – brüsszeli szak-
emberek támogatásával – egy rendkívül felké-
szült POLAD végezte. A tárgyalási témák ösz-
szeállításában, a háttéranyagok és információk 
előkészítésében, és főleg az aktuális üzenetek 
megfogalmazásában azonban a média és az 
InfoOps főtisztnek komoly szerepe volt.

A PSYOPS HELYE SZEREPE  
A MŰVELETBEN

A célcsoportok narratíváinak megértéséhez, 
a fő témák kiválasztásához és a küldendő 
üzenetek megfogalmazásához elengedhe-
tetlen volt – a PSYOPS képesség keretében 
– a médiaelemző és célcsoportelemző rész-
képességek telepítése, már a művelet első 
fázisában. Az információk jelentős mérték-
ben nyílt forrásból érkertek, de a legértéke-
sebbek, maguktól a migránsoktól származók 
voltak, amelyek gyűjtését már a hajók fedél-
zetén megkezdték a PSYOPS szakemberek 
és folytatták a személyes (face to face, F2) 
beszélgetéseket a katonai kikötők közelében 
felállított fogadó központokban is. Az infor-
mációk elemzését a migránsok motivációira 
fókuszálták, illetve azokra „húzó tényezőkre” 
(pull factors) amelyek rávették őket a hazá-
juk elhagyására. Az elemzésekben olvasható 
személyes történetek gyakran megrázóak. 
A személyi szabadság – európai ember szá-
mára elképzelhetetlen – hiánya, a fizikai lét 
biztonságának mindennapos veszélye és a 
generációkon átívelő reménytelenség meg-
döbbentő mélysége ismétlődik a riportokban. 
Ezeket olvasva egy idő után azonban felve-
tődött bennem a kérdés! A 80-as években a 
Szub-Szaharai térségben borzalmas éhínség 
pusztított. A szárazság miatt akkor emberek 
milliói váltak földönfutóvá és százezrek hal-
tak éhen. Az életkilátások akkor sokkal rosz-
szabbak voltak, mint ma, mégsem indult el a 
tömeg Európa felé. Mi változott?
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Az egyik változás, hogy akkor a sok bor-
zalmat látva összefogott néhány ikonikus 
(véleményformáló) személyiség: popzené-
szek, színészek és a nemzetközi humanitárius 
szervezetek, valamint a kormányok segítsé-
gével több millió tonna élelmiszert, gyógy-
szert szállítottak a térségbe és nagyon sok or-
vos is érkezett. Tehát a helyszínen segítettek. 

A másik, véleményem szerint fontosabb 
változás, hogy akkor a gazdag „Nyugat” látta 
a szegényeket, de a szegények tömegei nem-
igen láthatták a nyugati életformát, és amit 
nem ismertek, arra nem is vágytak. A mai 
globalizálódott világban, a mindenki számára 
elérhető műholdas adások és az internet ko-
rában a szegénytömegek naponta láthatják a 
„gazdagságot,” a jobb életet. 

Had írjak itt le egy személyes beszélgetés-
ről készült feljegyzést. Az egyik interjúalany 
elmesélte, hogy őt egy amerikai film három 
perc alatt győzte meg arról, hogy minden 
ingóságát pénzé téve, az élete kockáztatása 
árán is elinduljon. A bevezető kockák pörög-
nek: a házaspár hálószobájában megszólal 
az ébresztőprogramra állított rádió, a feleség 
kimegy a konyhába, a hűtőszekrényből elő-
veszi a reggelihez valókat, indul a mikró, a 
gáztűzhelyen sípol a teáskanna, a háttérben a 
TV nyomja a legfrissebb híreket. A háziasz-
szony ébreszti a férjét és a szobájukban alvó 
gyerekeket, akik álmosan indulnak a saját 
fürdőszobájukba mosakodni. Az étkezőben 
közösen elfogyasztott reggeli után mindenki 
megy a dolgára: a gyerekek szaladnak az is-
kolabuszhoz, amelyik a ház előtt várja őket, a 
férj pedig beül a garázsban várakozó autójá-
ba és munkába indul. Én otthon nem számí-
tottam szegény embernek – mondta az inter-
júalany – volt egy kis földem, meg házam is 
rajta. De abban összesen egy szoba volt, ott 
aludtunk, főztünk, ettünk az asszonnyal meg 
a gyerekekkel. Nem volt fürdőszobánk, igaz 
vezetékes víz sem. Nem voltak konyhagé-
peink, de áram se nagyon szokott lenni, ami 
működtetné őket. Nincs iskolabusz, a gyere-

kek gyalog mennek iskolába, ha egyáltalán 
mennek, mert nem sok értelme van annak! 
Három tanító van az egész iskolában, azoktól 
sem sokat lehet tanulni, és ha tanulnának is, 
semmi esélyük elhelyezkedni, mert munka az 
egész környéken nincs. A legborzasztóbb az, 
hogy esélyem sincs – akármilyen keményen 
dolgozok – hogy akár egy élet munkájával 
elérjem azt, amit a film első három percében 
láttam, pedig az még el sem kezdődött, a kép-
ernyőn még mennek a feliratok… Én is ilyen, 
emberhez méltó életet akarok élni. Nigériá-
ban örülhetek, ha nem veszik el a földemet, 
vagy nem erőszakolják meg az asszonyomat. 
Ez nem élet! Ha nem élhetek úgy, ahogy a 
nyugatiak akkor nem is akarok élni. 

A PSYOPS szakemberek felkészültek 
arra, hogy elérjék a jóváhagyott célcsopor-
tokat a közösségi média aktív használatával. 
Az EUNAVFOR MED fő üzeneteit képesek 
blogokra, website-kra, okos telefonokra to-
vábbítani, vagy webrádiókon sugározni.

Ellenséges Propaganda Elemzés, Értékelés: 
Ez a tevékenység az ellenséges és potenciáli-
san ellenséges propaganda tartalomanalízisét 
foglalja magában. Előnye, hogy megalapoz-
za a célcsoportismeretet, feltétele azonban a 
képzett szakemberállomány megléte.

Web Rádió Műsorszórás: 
Az internet web rádió hatékonyan éri el a cél-
csoportokat, még a migránsok, vagy poten-
ciális migránsok hazájában is (countries of 
origin). Előnye a viszonylag alacsony költ-
ség és jó lefedettség, továbbá, hogy nagyon 
hatékony, ha felkészült szakemberek készí-
tik. Feltétele azonban a képzett szakember 
állomány megléte és mély elemzést igényel 
(kultúra, nyelv, témák-üzenetek).

Migránskezelés a Fogadó Központokban:  
A PSYOPS szakemberek által végzett cél-
csoport elemzés, „mélybeszélgetések,” (F2) 
kommunikáció, visszacsatolás elemzés. 
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A cél az attitűd, a motiváció alapos megis-
merése. A módszer legnagyobb hozadéka, 
hogy így lehet a legjobban megismerni a cél-
csoport egyes tagjainak belső indítékait, ami 
elengedhetetlen a PSYOPS kampányhoz az 
„anyaországokban”. A tevékenység végzésé-
nek alapfeltétele, hogy létrejöjjön egy közös 
nevező a politikai akarat és a nemzetközi jog 
között.

Közösségi media elemzés:
A közösségi média elemzése, értékelése 
(trendek, következtetések, következmények, 
javaslatok). Az eljárás olcsó, és ha képzett 
szakemberek végzik, akkor meglehetősen 
hatékony. A feltétele az, hogy csak valóban 
képzett szakemberekkel érdemes végeztetni. 
Hátránya, hogy nem éri el a teljes célközön-
séget és hogy internet lefedettséget és hozzá-
férést igényel.

Hordozható Rádióállomás  
(Radio In A Box Broadcasting, RIAB):
A RIAB egy mobil rádióstúdió, behatárolt 
hatótávolsággal. Képes az FM sávban sugá-
rozni a szárazföldről és a tengerről egyaránt. 

Előnye, hogy oda tudjuk telepíteni és csak ott 
sugároz, ahol valóban szükség van rá és ki 
lehet vele tölteni a komplett „műsoridőt.” Ez 
azért nagyon fontos, mert az üzenetek direkt 
sugárzása, amikor a célcsoport tagja tudja, 
vagy legalábbis érzi, hogy a valódi cél az ő 
meggyőzése (más szóval befolyásolása) ál-
talában nem túl hatékony, vagy egyenesen 
kontra produktív. Hosszabb távon sokkal ha-
tékonyabb, ha a célcsoport általános érdek-
lődését kiszolgáló rádióadások (zene, sport) 
között „elrejtve” küldjük el az üzeneteinket. 
„Hátránya” azonban, hogy a műsorszórás 
felkészült szakember állományt igényel, az 
elektromos hálózathoz való hozzáférést, vagy 
önálló áramforrást igényel, továbbá meg kell 
szerezni az adott ország hozzájárulását a su-
gárzáshoz és alkalmazkodni kell annak jogi 
előírásaihoz.

Szórólap „szórás”:
Az elkészített szórólapok eljuttatása Líbiába. 
A PSYOPS tevékenységek között általános-
nak tekinthető eljárásnak ebben a fázisban 
nagyon sok jogi és technikai akadálya van. 
Az elismert líbiai kormány nem birtokolja 

2. táblázat. A politikai stratégiai szint részére (jóváhagyásra) javasolt PSYOPS szakmai tevékenységek

1. FÁZIS
KITELEPÜLÉS, 

ÉRTÉKELÉS

2. FÁZIS
FELADAT-

VÉGREHAJTÁS

3. FÁZIS
ELLEHETETLENÍTÉS

web rádió web rádió (műsor szórás a migránsok lakóhelyén)

összekötő funkció migránskezelés a fogadóközpontokban

egyéb
nem tervezett lélektani műveletek (hatás csökkentés és/vagy hatástalanítás)
ellenséges propagandaelemzés, értékelés

közösségi média közösségi média elemzés, értékelés

hordozható rádióállomás hordozható rádióállomás műsorszórás

összekötő funkció migránskezelés

szórólap (légi kijuttatás) szórólapozás

helyi média TV műsorszórás
FM rádió műsorszórás
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azokat a területeket, ahol a migránsok vára-
koznak, az ellenkormányt nem ismerjük el, 
tehát nincs, ki engedélyezze a szórást (ráadá-
sul az elismert kormány is elzárkózik e tekin-
tetben az együttműködéstől). 

Rádió/TV FM Közvetítés és figyelés:
PSYOPS termékek sugárzása a helyi médi-
án keresztül (rádió TV). A módszer hatásos, 
azonban csakúgy, mint az előzőek, felkészült 
szakemberállományt és mindenekelőtt kétol-
dalú egyezményt igényel.

TANULSÁGOK 

Már a művelet megkezdése előtt, a tervezés 
időszakában kiemelt feladat volt kialakítani 
az EUNAVFOR MED saját arculatát a pár-
huzamosan folyó egyéb Uniós erőfeszítések 
között, tisztázni és tudatosítani a küldetést. 
Ez a vártnál nehezebb (reménytelennek tűnő) 
feladatnak bizonyult a különböző vezetési 
szintek és a célcsoportok irányába. Megle-
pően nehéz volt megértetni, elfogadtatni a 
politikai, még inkább a katonai vezetéssel, 
hogy egy katonai (esetünkben haditengeré-
szeti) művelet önmagában nem képes egy 
világméretű társadalmi, politikai problémát 
megoldani. 

A migránsok többsége hónapokkal ezelőtt 
(egyesek akár két éve) elhagyta hazáját, hogy 
elérje a líbiai partot, majd Európát. Őket már 
senki nem győzheti meg arról, hogy térjenek 
haza, annál is inkább, mert nincs is hova ha-
zamenni, a földjüket, házukat (néha a család-
tagjaikat is) eladták, hogy kifizethessék az 
utat. Teljesen nyilvánvaló, hogy itt már késő 
az InfoOps-PSYOPS eszközöket a migránsok 
befolyásolására használni. A befolyásolható 
célcsoportok a térségben az embercsempész 
hálózatokat működtetők és/vagy kiszolgálók, 
illetve azok működése fölött szemet hunyók 
köre. Ha az InfoOps üzeneteknek ebben a 
helyzetben egyáltalán lehet valamilyen ha-
tása, akkor azt csakis a migránsok hazájában 

fejthetik ki, az ott végzendő tevékenység 
azonban meghaladja az EUNAVFOR MED 
kompetenciáját. 

Ez a tény ahhoz a következtetéshez veze-
tett, hogy az Információs Műveleteket alapja-
iban kell átgondolni, a célcsoportjait meg kell 
változtatni, a súlypontot, az alkalmazás hely-
színét át kell helyezni a Hadműveleti Terüle-
ten kívülre. Ezeket a javaslatokat a politikai 
vezetéssel el kell fogadtatni, a végrehajtás-
hoz szükséges képességeket meg kell hatá-
rozni és rendelkezésre kell bocsátani. Ezek a 
feladatok mind meghaladják az EUNAVFOR 
MED OHQ hatáskörét, stratégiai-politikai 
döntést és cselekvést igényelnek. Az EU-nak 
– az átfogó megközelítés keretében – növel-
nie kellene az együttműködését (értsd: a tá-
mogatást) a „kibocsátó” országokkal, olyan 
mértékben, hogy a potenciális migránsok is 
megérezzék annak hatását. Támogatni kelle-
ne a kibocsátó országok határőrizeti képes-
ségét és ösztönözni az arra irányuló hajlan-
dóságát. Támogatni kellene a biztonsági és 
a humanitárius helyzet javítását, az emberi 
jogok tiszteletben tartását, valamint gazdaság 
fejlesztését a térségben. Ösztönözni kellene 
a tranzitországok közötti együttműködés ja-
vítását az embercsempész bandák elleni fel-
lépésükben.

Fenti javaslataimat a művelet parancsnoka 
elfogadta és felhatalmazott egy személyes 
találkozó megszervezésére az EU Katonai 
Törzs illetékeseivel, Brüsszelben. És ekkor 
jött az igazi feketeleves: a Katonai Törzsben 
mindössze egy fő InfoOps és egy fő PSYOPS 
szakember van rendszeresítve, az ő feladatuk 
az összes EU művelet InfoOps/PSYOPS te-
vékenységének felügyelete. Még a katonai 
hatáskörbe tartozó javaslatok elfogadtatásá-
hoz is módosítani kellene a jóváhagyott Mű-
veleti Tervet és azt az összes tagállammal új-
ból el kellene fogadtatni, ami a bürokratikus 
rendszer miatt hónapokig tartana. Ráadásul a 
Katonai Törzs (a szóban forgó két tiszt), ön-
magában nem képes egy ekkora feladat me-
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nedzselésére. Ezek után a „javaslatcsomag” 
átfogó megközelítésre vonatkozó, nem, vagy 
csak részben katonai feladatokat tartalmazó 
részének elfogadásáról, kivitelezéséről már 
nem is tárgyaltunk.

A célcsoportok helyes kiválasztása az első 
és legfontosabb lépés az Információs Műve-
letek megtervezésénél. A tervezés fázisában 
gyakran nem rendelkezünk megfelelő hely-
zetismerettel, ezért előfordulhat, hogy „me-
net közben” kiderül, hogy nem jól választot-
tunk, vagy nem vagyunk képesek elérni őket. 
Ilyenkor képesnek kell lennünk megváltoz-
tatni az eredeti döntést, vagy „finomítani” 
azon. Úgy nem lehet egy műveletet sikeresen 
folytatni, hogy nincs, aki meghozza a célcso-
portokra vonatkozó döntést, mert nincs kidol-
gozott és elfogadott döntéshozatali eljárás.

A jóváhagyott InfoOps irányelvekhez, a 
fő üzenetekhez minden szinten, minden sze-
replőnek tartania kell magát. Egy EU műve-
letben (és az összes koalíciós műveletben) a 
nemzeteknek tartaniuk kell magukat a közös 
érdekekhez, azokat nem írhatják felül a nem-
zeti érdekek. Amikor nehezményeztem az 
FHQ InfoOps tiszt felé, hogy a műveletben 
részvevő egyik hajó rendszeresen a migrán-
sok kimenekítéséről ad információt a saját 
nemzeti médiája részére, holott az hivatalo-
san nem feladatunk és – a „húzó hatás” miatt 
– az nem is kívánatos, azt a választ kaptam, 
hogy őket az adott ország adófizetői finan-
szírozzák, és ők jogosan akarják tudni, hogy 
mire költik az adójukat. 

Napjainkban a katonai műveleteket nem 
egy civil szereplőktől megtisztított „vákuum-
ban” hajtják végre. Ez egyébként korábban 
sem volt így, csak mivel a valódi háborúk 
évtizedekig elkerülték a térségünket, túlsá-
gosan hozzászoktunk a lő és gyakorlóterek 
„vegytisztaságához”. A katonai vezetők és 
törzsek ebben a helyzetben olyan feladatok-
kal találják szembe magukat, amit a katonai 
akadémiákon nem tanítanak, mégis meg kell 
oldaniuk, illetve a feladat sikeres végrehajtá-

sa olyan speciális felkészültségű szakembe-
reket igényel, amivel egy katonai törzs nem 
rendelkezik. Ennek következtében a funkci-
onális szakértők, vagy tanácsadók szerepe 
rendkívüli módon megnövekedett, mára a 
különböző szintű parancsnokok legfőbb tá-
maszaivá, tanácsadóivá, kontrolljaivá váltak. 

Néhány éve a katonai vezetők többsége 
még nem tudott mit kezdeni az InfoOps-al. 
Mára egyes katonai vezetők mintha átestek 
volna a ló túlsó oldalára és csodafegyverként 
tekintenek rá. Egy olyan képességre, ami ki-
váltja a katonai erő alkalmazását, vagy eléri 
azt a hatást, amit a katonai erő alkalmazása 
nem tudott elérni. Mindkét szemlélet téves! 
Az InfoOps, önmagában nem egy képesség, 
hanem egy funkció, aminek a hozzáértő al-
kalmazásával növelni lehet a katonai képes-
ségekkel elérhető hatásokat, és/vagy gyorsí-
tani lehet a hatások kiváltását, amivel pénzt, 
időt, lehet spórolni és gyakran emberéleteket 
megmenteni, de önmagában nem helyettesít-
heti a katonai erőt. Az ágyúnaszád politika is 
csak akkor hatásos, akkor lehet vele elkerülni 
a katonai erő alkalmazását, ha van egy flot-
tánk, amit alkalmazni tudunk, ha nem jött be 
az alkalmazással való fenyegetés. 
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E tanulmányban egy „rendhagyó” tudomá-
nyos problémát szeretnék – katonajogászi 
pályafutásom vége felé járva – megvilágí-
tani, a Magyar Honvédségben szolgálatot 
teljesítő kollégáim helyzetét az őket ért és a 
rájuk váró kihívásokat. Több volt és jelenlegi 
csapat- és minisztériumi jogász munkatársam 
véleménye is tükröződik és bedolgozásra 
került ezen munkába, mely hozzájárulásukért 
őket köszönet illeti. 

Ki és mi a katonajogász?

Azért teszem a definíció tisztázását rögtön 
előre, mert ilyen meghatározást jogszabá-
lyok nem tartalmaznak. A Honvédelmi Mi-
nisztérium és háttérintézményei, valamint a 
Magyar Honvédség katonai szervezetei jogi 
és igazgatási szolgálatának tevékenységé-
ről szóló 28/2002. (HK 11.) HM utasítás 
(a továbbiakban: Utasítás) 15 §.-a szerint „a 
Honvédség állományába hivatásos szolgá-
lati, közszolgálati és közalkalmazotti jogvi-
szonyba tartozó jogi egyetemi (kivételesen 
államigazgatási vagy rendőrtiszti főiskolai) 
végzettségű személyek tartoznak”. Az Uta-
sítás meghatározza a jogi és igazgatási szol-
gálat rendeltetését, fő feladatait, hasonlóan 
a Szolgálati Szabályzatnak az Ezred jogi és 
igazgatási főnök cím alatti rendelkezéseihez 
(99.1. és 99.2. pontok). 

Az Utasítás 11 pontos katonajogászi fel-
adat felsorolását azért mellőzöm, mert a 
Honvédségben megítélésem szerint minden-

ki tudja, hogy a jogászok mivel foglalkoznak 
általában és adott alakulatnál mivel speciáli-
san. Ugyanakkor túl sematikus a fogalmat a 
parancsnok jogi tanácsadójára szűkíteni, mint 
az angolszász hadseregek legal adviser be-
osztás-megnevezéséből következne. A Had-
tudományi Lexikonban (1995. évi kiadás) 
és a Jogi Lexikonban a „katonajogász” mint 
definíciós címszó nem szerepel, „hadijogi ta-
nácsadó”, az előbbiben éppúgy megtalálható, 
mint katonai büntetőjog, katonai közigazga-
tás, katonai fegyelem, katona jogállása. Talán 
a „katonalelkész” definíció mintájára lehetne 
egy tömör megfogalmazást adni. 

Például Katonajogász: a katonai szervezet 
jogi szabályozó és képviseleti tevékenységét, 
annak tagjait érintő jogállási (jellemzően fe-
gyelmi, kártérítési, panasz-,) ügyek intézését, 
és a parancsnok számára általános és hadi-
jogi tanácsadást végző, tiszti rendfokozatú 
jogász. 

Ez egyrészt kifejezi, hogy ezen definícióval 
jelzett munkakörcsaládba tartozók egyazon 
szervezethez tartoznak, másrészt elhatáro-
lást tesz lehetővé a katonai igazságszolgál-
tatásban dolgozó és más állami szervekhez 
vezényelt hivatásos katonáktól – a katonai 
ügyész, hadbíró önmagukban definiáltak –, 
a nem jogász munkakörben levő – például 
oktató, békefenntartó, katonai parancsnok – 
jogvégzett tisztektől, valamint az MH köz-
tisztviselő és közalkalmazott jogászaitól. 
Nem zárja ki viszont a tényleges szolgálatot 
folytató tartalékos jogásztiszteket. 

DR. ALMÁSI FERENC NY. ALEZREDES:  
A MAGYAR KATONAJOGÁSZOK 

 (szolgálatuk történetének, helyzetének, kihívásainak,  
távlatainak áttekintése)

H A D T Ö R T É N E L E M
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Felvetődik, hogy az MH különféle civil jo-
gászait miért nem tartalmazza a javasolt foga-
lom. Én pejoratív hátsó gondolat nélkül, úgy 
vélem, hogy őnáluk a követelménytámasztás 
és elvárás-rendszer, amelyre e tanulmány 
is kitér, más, mint a hivatásos honvéd állo-
mánynál, könnyebben tudnak a honvédelem 
rendszerébe be- és onnan kikerülni. Rájuk 
külön jogállási törvények vonatkoznak, me-
lyek bár a munkaköri követelmények oldalán 
közelíthettek a honvédek jogállásáról szóló 
törvényéhez, de főleg az alapjogok korlátoz-
hatósága és annak ellentételezése mértékét 
tekintve jelentős különbség van és lesz ma 
beláthatatlan ideig.

A vizsgálat oka, célja, módszerei

A fent „körülírt” speciális beosztású katonák-
ról szóló – elemző igényű – tanulmányok 
általában a fegyvernemek és szolgálati ágak, 
fontosabb szervezetek létrehozásának ke-
rek évfordulóin vagy hosszabb szakmai 
fejlesztési időszak lezárásakor szoktak 
megjelenni, amint az a jogi és igazgatási 
szolgálat 1978. évi megalakítása huszadik 
évfordulója alkalmából történt.1 Egyébként 
minden évben megjelenik egy-két tudósítás, 
interjú – egyre inkább interneten elérhető 
formában – ahol különböző szakterületek 
vagy missziók jogászai osztják meg tapasz-
talataikat a – nem csak honvédségi állomá-
nyú – olvasókkal.2 Ezek a kezdő jogászoktól 

1 Dr. Kassai László: A Magyar Honvédség jogi és igaz-
gatási szolgálata. Új Honvédségi Szemle, 1999. évi 9. 
szám. 115–126. oldal

2 Például: Dr. Bodolai László: Egy katonajogász 
Afganisztánban. Ügyvédvilág 2013. február, Kato-
najogász konferencia tudósítások. www.honvedelem.
hu honlapon. Jól beszélt a toborzótiszt, (Interjú Dr. 
Pap Gyula ezredessel az MH ÖHP JIRO vezetőjével. 
.Fejér Megyei Hírlap 2016. április 1. 2. oldal. Mi a 
katonajogászok feladata? (a jogi és igazgatási szolgá-
lat napja alkalmából Székesfehérváron az MH ÖHP-n 
2015. május 19-én tartott ünnepi állománygyűlésen 
készített tudósítás. www.honvedelem.hu/cikk/51129

a több évtizedes tapasztalatokkal rendelkező 
vezetőkig veszik számba a gondolatokat és a 
megoldandó szakmai feladatokat.

Jelen esetben a fent említett évfordulós 
apropó nélkül is elérkezettnek látom az időt 
arra, hogy ismét átfogóan és tudományos 
elemzés igényével mérjük fel helyzetünket, 
a közös, és inkább a funkcionális (műkö-
déssel kapcsolatos), mint a szakmai prob-
lémák beazonosítása és előtérbe helyezése 
eszközeivel. Az utóbbi két-három évben 
ugyanis részben a Honvédség által korábban 
nem végzett feladatok megjelenése, másrészt 
a honvédelmi tárcát is érintő „külső” szabá-
lyozás súlya és terjedelme a katonajogászo-
kat is extrém feladatok elé állította, lénye-
gében változatlan belső erőforrásaik mellett. 

Nem motiválta írásomat más katonai 
humán szakterület rovására a jogászok ki-
emelése, vagy önérdekű sajnálatkeltés, hiszen 
a személyügyi, pénzügyi stb. humán szervekre 
is rengeteg többletfeladat hárult, főleg a Hon-
védség migrációkezelésben való közreműkö-
dése óta. De mint azok, mi is – egyes szak-
mai fegyvernemektől eltérően – a feladataink 
funkcionális jellege miatt mellőzhetetlenek 
vagyunk és leszünk a Honvédségben, tehát 
próbálnunk kell feladatellátásunk optimalizá-
lása érdekében lépéseket tenni. Munkánkban 
megjelenik, tükröződik az állomány tagjainak 
számos problémája és gyakran várják jogá-
szoktól adott problémáik megoldására az út-
mutatást, ez előfordul a nem jogászi kompe-
tenciába tartozó ügyekben is.

A tanulmány tartalmára itt nem térek 
ki, hiszen az jól követhető a nyolc fejezet-
cím vastag betűs kiemeléseit végiglapozva. 
Látható, hogy nincs kiemelve az Utasításban 
felsorolt katonajogászi szakmai feladatok 
egyike sem, tehát a problémák közös voná-
sait próbálom kihangsúlyozni, bár a belső ren-
delkezések készítésétől a kárügyekig lehetne 
önálló tanulmányhoz témaköröket találni. 

Számos példát hozok megállapításaim 
alátámasztására, de előfordul általánosítás 
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oly módon, hogy megtörtént eset szereplői, 
helye és ideje már nem beazonosíthatók. 
A jelenség, tendencia érzékeltetésére az ta-
lán nem is szükséges, másrészt a valós sze-
replők túlnyomó többsége, mint magam is, a 
példázott eset óta biztosan más beosztásban 
és feltételek közt végzi munkáját, vagy már 
kikerült a honvédségi állományból.

Egyidejűleg a mai magyar társadalomban 
és a tágabb jogi szakmai világban is mér-
földkőnek tekinthető változások zajlanak 
és tendenciák rajzolódnak ki, melyek to-
vábbi alakulása jogi előkészítés és vélemé-
nyezés nélkül problémákat indukálhat. 

A jelen munka keretében végzett vizsgála-
tom megállapításait és következtetéseit a kato-
najogászokon túl a honvédelmi tárca humán-
szolgálati és parancsnoki állománya számára is 
megfontolásra, továbbgondolásra javasolom. 

I. FEJEZET
Történeti előzmények

A fentiekben meghatározni próbált katonajo-
gász szolgálat előzményeit és történetét ille-
tően többféle értelmezés lehetséges. Az egyik 
az, amely a magyar történelemben szereplő 
különféle katonai és politikai vezetőknek a 
katonai fegyelemmel, kiképzéssel, járandó-
ságokkal kapcsolatos cselekedeteit és koruk 
jogalkalmazással is foglalkozó tisztségvise-
lőit, azok írásműveit vagy jogi dokumentu-
mait tekinti a szolgálat kialakítása kezdeti lé-
péseinek. Szent Istvánnal kezdve, Habsburg 
Ferenc Józsefig maguk az uralkodók is kiad-
tak ilyen jogforrásokat. 

Konkrétabban: Werbőczi István, Zrínyi 
Miklós, II. Rákóczi Ferenc, Kossuth La-
jos, Mészáros Lázár, Deák Ferenc, Szeme-
re Bertalan, Ferdinandy Geyza nevéhez és 
munkásságához sok ilyen alkotás köthető, 
amelyeket több digitalizált tudományos ki-
advány ma is könnyen elérhetővé tesz, az 
országos könyvtárak, egyetemek honlapjain 
keresztül. Hogy ez mennyiben a hadtörténe-

lem és mennyiben a magyar jogtudomány 
része, az nézőpont kérdése. Én azonban nem 
tudok olyan forrásmunkát, amelyben az 
az adott korszakbeli magyar haderő jogi 
és igazgatási szolgálata lenne körülírva, 
míg „békebeli” és tábori hadbíróságok-
ról, s katonai magasabb egységekhez ren-
delt ügyészségről sok fellelhető. A Honvéd 
Ügyészség 100. évfordulója alkalmából 
2012-ben külön konferenciát is szervezett a 
Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, 
melynek előadásai elérhetők, annak hon-
lapján (www.hadijog.hu), több régi katonai 
jogforrásgyűjteménnyel együtt.

Magam a nemzetközi hadijog hazai meg-
jelenése időszakát kutattam és foglaltam ösz-
sze eredményeit a Seregszemle tudományos 
folyóiratban.3 Említettem kapos-mérei Mérey 
Kajetán, (osztrák-magyar diplomata, a hadvi-
selés módjait és eszközeit szabályozó Hágai 
Egyezményeket, illetve az 1918. évi breszt-li-
tovszki békeszerződést aláíró delegáció veze-
tője), diósadi Bodó János (több, a Nagy Há-
ború idején megjelent hadijogi ismeretterjesztő 
könyvet író honvédtiszt, később parlamenti 
képviselő) és mások munkásságát. Egy másik 
– pályázati díjazott – tanulmány Weininger 
László Vincze 1920-as években honvédtiszt-
ként főleg e területen folytatott tudományos 
munkásságát dolgozta fel4. 

Mai katonajogászaink profiljába tartozó je-
lentős szakmai tevékenység megörökítéséről 
én nem tudok, bár a Magyar Honvédség és a 
honvédelem saját korában újszerű szabályo-
zását nyújtó, 1960-ig hatályos 1939. évi II. 
törvény (tc.) keletkezésében szerepet játszó 

3 Almási Ferenc: Az I. világháború idején folytatott 
magyar hadijogi képzés, katonajogászaink ezt szolgá-
ló munkássága. Seregszemle, 2014. 2. szám 169–181. 
oldal

4 Varga Attila Ferenc: Jogtudós, katona, tanárember. 
Weininger László Vincze élete és munkássága. Kato-
nai Jogi és Hadijogi Szemle 2014. évi 2. szám, 33–66. 
oldal.
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szakemberek kilétét és munkásságát érdemes 
lenne mélyebben tanulmányozni.

Amikor fiatal tisztként már a Honvédelmi 
Minisztérium (HM) 1972-ben alakult Jogi 
és Igazgatási Főosztályán (HM JIF) dolgoz-
tam, folytak egy, a HM-nek a II. Világháború 
utáni történetét (is) feldolgozó kutatásnak a 
főosztály elődjeire is kiterjedő munkálatai, 
melynek keretében gyakran megfordultam a 
Hadtörténeti Intézet és Múzeumban, más for-
rásanyagokhoz ma már nem élő kollégáktól 
is jutottam.

Ezekből megállapítható, hogy a mai HM 
JF-nek és IJKF-nek a rendszerváltásig a kö-
vetkező elődszervezetei működtek:

időszak szerv megnevezése
1945. előtt HM V. (polgári) Csoport
1945. –
1950. augusz tus 1. 

HM Jogi Csoportfőnökség

1950-es évek HM nem jogi szervei 
között elosztott beosztások

1960–1963. MNVK Szervezési 
Csoportfőnökség jogi és 
igazgatási osztály

1963–1972. MNVK Jogi és Igazgatási  
(önálló) Osztály

1972. május 15. HM Jogi és Igazgatási  
Főosztály (első)

Ezeknek a szerveknek a leírásából megálla-
pítható, hogy egyiknek a feladatköre sem 
terjedt ki a későbbi HM JIF, illetve a mai 
katonajogászok által ellátott feladatok-
ra. A különféle csapatoknál, intézeteknél 
jogi szervezeti elemekről elvétve találhatók 
adatok, bár egyes jogász beosztások létez-
tek. Fent említett kutatásom keretében ta-
nulmányoztam egy 1916-ban kiadott kato-
nai kézikönyvet, melyben a parancsnoksági 
„segédközegek” közt van tábori csendőrség, 
hadbíróság, írnokok, fogda, hadkiegészítő 
kerület, fenyítő hatalmat gyakorlók (altiszt-
től), bár egyenként végezhettek jogi felada-

tot, de jogi vagy igazgatási tiszt kifejezést 
nem találtam. 

Összességében megállapítható, hogy a 
HM-ben 1972-ben, az MH-ban 1978-ban 
létrejött katonajogászi rendszernek szak-
mai szempontból nincs jogelődje. Szerve-
zeti szempontból a jogelőd (HM Jogi Cso-
portfőnökség, 1945-50, mely a HM szovjet 
szervezési elvek szerinti átalakításakor szűnt 
meg) csak a HM-ben értelmezhető, a csa-
patoknál előd nélküli szervezeti egységek 
és beosztások létesültek, munkakörök vál-
toztak vagy átnevezésre kerültek az új szol-
gálat létrehozásakor.

Hiánypótló munkát végzünk – amire meg-
győződésem szerint sok aktív, vagy már 
nyugdíjas kollégában igény van – ha meg-
próbáljuk azonosítani és kiemelni azokat a 
személyeket, akiknek meghatározó szerepe 
volt a katonajogász szolgálati ág úgymond 
„pályára állításában”.

Ki érdemes arra, hogy a katonajogászok 
írott történetébe bekerülhessen? Ez a kérdés 
akár illetlennek is tűnhet, hiszen ezen szolgá-
latban tevékenykedve már legalább 300 ember 
folytatta pályafutása legalább egy részét, senki 
nem jogosult közöttük sorrendet állítani. 

Én úgy vélem, hogy mindegyik, a jogi 
szak területért felelős állami vezetőt (KÁT, 
JSZÁT, JHÁT), HM jogi és igazgatási 
főosztályvezetőt (ideértve a HM JIF részeiből 
kialakított új főosztályokét) – itt a polgári 
állományúakat beleértve – és vezérkari 
illet ve haderőnemi jogi osztályvezetőt fel 
kell sorolni 1972-től időrendben. Közülük 
és munkatársaik közül viszont csak a máig 
meghatározó szakmai és tudományos ered-
ményeket maguk után hagyókat emlí teném. 
A Dr. cím nem kerül feltüntetésre (de a leg-
magasabb rendfokozat – az adott oszlopbe-
li beosztásban – igen). Terjedelmi okból a 
táblázat adott sorai nem utalnak egy időben 
betöltött beosztásokra, oszlopaiban viszont a 
nevek a beosztás betöltésének idősorrend-
jében állnak.
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„A Honvédelem négy éve” című, az egyes 
kormányzati ciklusok honvédségi eseménye-
it, eredményeit és azok felelőseit is tartal-
mazó illusztrált kiadványok végén 1990-től 
2010-ig követhetők a fenti személyi vál-
tozások és „jogi jelentőségű” események – 
honvédelmi és jogállási tárgyú törvényalko-
tás, NATO integráció stb. – is össze vannak 
foglalva.

A minisztérium háttérintézményeinél és 
egyes vezérkari szerveknél dolgozó, példá-
ul illetmény- nyugdíj-, lakás-, és egyéb ha-
tározatok jogszerűségéért felelős kollégák 

kevésbé voltak a központi „döntéshozók”, 
a sajtó és tudományos tevékenység látókö-
rében, de köztük is sok olyan, főleg helyi 
vezető ténykedett, akik neve tárcán belül 
szinte fogalom volt és telefonkönyv nélkül is 
tudta az állomány nagy része, hogy hozzájuk 
bizalommal fordulhat. Interjúk (vagy cikkek) 
készültek, pl. Both István, Bársony Kriszti-
na, Palkovics Orsolya, Olajos Zoltán, Bögi 
István ezredesekkel, (lakásügy, pénz- mun-
ka- és nyugdíjügy, jogi képviselet, hatósági 
ügyek, szabályzatkiadás), a fenti haderőnemi 
osztályvezetőkkel – a saját szakmai szerve-

Állami vezető HM főosztályvezető HVK osztály / 
iroda, vezető

MH haderőnemi 
osztályvezető

Fehér József 
vőrgy.

Andó Ferenc vőrgy. Kökény László 
ezds.

Száraz Ferenc ezds.

Perenyei Tamás 
vőrgy.

Kreisz Gyula vőrgy. Perenyei Tamás 
alez.

Vámos László ezds.

Wapplerné  
Balogh Ágnes

Székely Sándor ezds. (mb.)  Ricza Ferenc ezds. Kopik Tibor ezds.

József Péter Németh Tibor ezds. Hauber Ernő ezds. 
(fegy. el. o.),

Bordács István ezds.

Fodor Lajos  
ny. vezds.

Fehér József ezds. Szűcs Lajos ezds.

Tóth Zoltán József Dobozi József ezds. (mb.) Kiszely Péter ezds.
Dankó István Bánsági Zoltán Vulevity Péter ezds.
Földváry Gábor 
István

Hende Csaba Pap Gyula ezds.

Baraczka Róbertné
Urbán Géza ny. ddtbk.
Szendrei László (JIF, IKKF)
Mátyus Ferenc ddtbk, (NJF), 
(JIDF) 
Olajos Zoltán ezds. (JKF)
József Péter JIF
Till Szabolcs ezds. JIF
Dankó István (JF)
Balogh András József ezds. (JF)
Sándorfi György (IJKF)
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zetről – és még sorolhatnám, visszakeresve a 
honvédelmi sajtóban. 

A többség, az élete és pályafutása nagy 
részét beosztott jogászként töltött társunk – 
főleg, akik egyedi és nem szervezeti kihatású 
ügyekkel foglalkoztak (fegyelmi, kártérítési, 
panasz- és szakhatósági ügyek intézői) – neve 
lehet, hogy csak a helyi hagyományőrző szer-
vezeteknél és a hadkiegészítő parancsnoksá-
goknál fog fenn maradni, de tudjuk, nélkülük 
ez az egész szakmai rendszer nem műkö-
dött volna. Munkájuk elismerése követhető 
a Magyar Honvéd folyóiratban is megjelent 
személyügyi hírekben visszakeresve. 

Eredetileg azt terveztem, hogy bővebben 
megemlékezek egyes szakterületek és csapa-
tok ismertebb jogászairól, de terjedelmi okok 
miatt, és mert véleményalkotásra nálam hi-
vatottabbak is vannak, három vezetőt szeret-
nék csak kiemelni – mint a jogi és igazgatási 
szolgálat és ezen tevékenység meghatározó 
alakítóit – fenti táblázatban vastag betűvel 
megjelölteket – akik sajnos már nincsenek kö-
zöttünk, (mindhárman a Honvédség halottai).

Dr. Kreisz Gyula vezérőrnagy, a HM 
Jogi és Igazgatási Főosztály vezetője akkor-
tájt lett, amikor én 1983 végén oda kerültem, 
s e beosztásból vonult nyugdíjba. Művelt, 
nyugodt, konfliktusokat elsimítani képes és 
az alárendeltekkel törődő ember volt, szak-
mailag pedig főleg igazgatási kérdések és 
belső szabályozás ismerője. A felső vezetés 
felé, és a sajtóban is előnyösen tudta megje-
lentetni az új szolgálati ágat, az általam (is) 
a nyugdíjasainknak szervezett találkozókra 
még a 90-es években gyakran eljött s adott 
útmutatásokat. 

Dr. Székely Sándor ezredes volt a főosz-
tályvezető-helyettes fent nevezett és annak 
előde, valamint utóda idején is. Határozott, 
a jogalkotáshoz és jogtudományi munkához 
értő, a csapat- és minisztériumi életviszonyo-
kat az 1950-es évektől parancsnoki beosztá-
sokból ismerő, emberséges, bár kissé nyers 
modorú katona volt. A 90-es évek elején volt 

beosztottai „hívására” köztisztviselőként tért 
vissza a Főosztályra és addig dolgozott – 
főleg a honvédelmi törvény és módosításai 
szövegezésén, kialakításán és megvitatásán 
– amíg szinte szó szerint a „toll kihullott a 
kezéből”. Sanyi bácsi szívesen leült velünk, 
akkor már középkorúakkal beszélgetni és 
megosztotta velünk élettapasztalatait. 

Dr. Fehér József vezérőrnagy, volt köz-
igazgatási államtitkár – emberi tulajdonságai 
sokféle megítélhetősége mellett – kétségte-
lenül (bizonyíthatóan) a legtöbb maradan-
dó jogi és szervezeti szabályozást érte el a 
honvédelem és a katonák jogállása területén 
és állítom, hogy azt nem csak irányította, 
hanem személyes – tudományos igényű – 
alkotó munkáját is őrzi számos alapvető 
törvény szövege. Szociológus képesítése is 
volt, sokoldalú tájékozottsága vitavezetésén 
is látszott és más szakmákban és politikai 
körökben, egyetemeken is növelte ismeret-
ségét. Sajnos 2004 végén, a tárca állománya 
számára váratlanul, távozásra kényszerült 
és a sors nem adott neki hosszú életet, hogy 
láthassa munkássága továbbfejlesztését, 
alakulását. A róla írt szakmai megemlékezés5 
megtalálható a Magyar Katonai Jogi és Ha-
dijogi Társaság internetes honlapjának 2015. 
decemberi hírei között.

II. FEJEZET
A szervezet alakulása, alárendeltségi 

viszonyainak változása 1972–2016 
között

Azzal kezdem, hogy a szervezetalakulásnak 
csak lényegi elemeit, saját tapasztalatok és 
továbbkutatási források megelevenítésével 
ismertetem. Én, a mai visszatekintő és emlé-
kező képességemmel, továbbá a rendelkezé-
semre álló értékes segédanyagokkal, négy fő 

5 Dr. Kovács István ny. ezredes. – Dr. Almási Ferenc 
ny. alezredes: In memoriam Dr. Fehér József (1950–
2015.). www.hadijog.hu/2015/12
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időszakra tudom felosztani ezen négy és fél 
évtizedes időszakot.

1.  1972-től az eredeti HM Jogi és Igazgatá-
si Főosztály megszüntetéséig,

2.  1989-től a Honvéd Vezérkar Jogi és 
Igazgatási Osztály megszüntetéséig,

3.  2002-től a harmadik HM Jogi és Igazga-
tási Főosztály megalakulásáig,

4.  2007-től, napjainkig.

Mint látható, nem pontosan a kormányvál-
tásokhoz igazodó periódusokról van szó, 
hanem arról, hogy az elsőben a szolgálat a 
Magyar Néphadsereg (tömeghadsereg) ke-
retébe, a másodikban a Magyar Honvédség 
Parancsnoksága alá tartozó függelmi rend-
szerbe, a harmadikban a Minisztérium domi-
nanciáját tükröző, a professzionális haderő 
irányába átalakuló honvédségi szervezeti 
rendszerbe, végül az összhaderőnemi jelle-
gű, csökkentett létszámú hadsereg kereteibe 
tartozik.

Ennek megfelelően kellene most megint 
elővenni a szervezeti ábrákat, amelyek az első 
időszakban titkosak voltak, mint az akkor 
Honvédségi Közlönynek nevezett és általam 
az 1985-89. években szerkesztett hivatalos 
tárcalap több mint hatszáz címzettet tartal-
mazó elosztója, és piros fejrészes minősített 
példányai, valamint a Magasabbparancsnoki 
Értesítő önmagukban. Ma már több kiad-
vány és elemzés6, elérhető, mely bemutatja 
az akkori néphadseregi hadrendet, amely-
ben az általam ismert nagyobb szervezési in-
tézkedések – úgy emlékszem – Rubin, Mátra, 
és Vértes névvel futottak, ekkor jelentek 
meg 1987-től a dandárok és más nem szovjet 
mintájú szervezeti elemek és készült 1987-
ben új (összevont) Szolgálati Szabályzat, 

6 Pl. A Magyar Honvédség negyedszázada a rendszer-
váltástól napjainkig. (nyolc fejezetes tanulmánykötet) 
Zrínyi Kiadó, 2016., Harai Dénes: Seregszemle ne-
gyedszázad után Honvédségi Szemle 2016. 5. szám, 
176-184. oldal.

melyet a 6/1987. (X. 15.) HM rendelet adott 
ki és hatályban volt egészen 2004-ig.

Már jóval ezelőtt kiadásra került a nép-
hadseregben folyó igazgatási munka ha-
tékonyságának fokozásáról szóló 07/1977. 
(HK 03/1978) HM parancs, mely az igaz-
gatási főtiszti beosztások csapatoknál és in-
tézeteknél történő rendszeresítéséről szólt. 
Nem sokkal azután, hogy a magasabbegység 
besorolású Zalka Máté Katonai Műszaki Fő-
iskolán ezen új, első tiszti beosztásomban 
a szolgálatot megkezdtem, résztvevőjévé 
váltam a HM JIF által szervezett felkészítés-
nek. Akkor ismertem meg a különféle vidéki 
magasabbegységeknél és egységeknél hason-
ló beosztásba helyezetteket és nagyban alaku-
lataiknak az MN szervezetrendszerén belüli, 
és települési helyét. A nem jogi egyetemi vég-
zettségűeknek külön – hat hónapos – szaktan-
folyamot szerveztek. A főiskolán egy általános 
katonai tanszék és kilenc fegyvernem vagy 
szolgálati ág tanszékei voltak, rálátást biztosít-
va a technika és kezelőik működésére.

Alá-fölérendeltségi viszonyok szempont-
jából a szolgálati függelmi rendszerben 
nem volt bonyolult és problémás e lineáris 
rendszer, a főiskola-parancsnok, a köztünk 
levő nagy rang- és korkülönbség ellenére bi-
zalommal és támogatóan fogadott és biztosí-
totta az akkor még gépírónői, sorkatona írnoki, 
irodatechnikai, stb. háttérből (a külön telefon 
akkor még „kiváltság” volt) a munkafeltétele-
ket. Nagyobb gond volt a szakmai elöljárói 
rendszerrel (parancsnoki nyomozást, parancs-
noki ellenőrzést felügyelő katonai ügyészek és 
a HM JIF ellenőrzései, amelyek vagy (inkább 
előbbieknél) túlzottan követelménytámasztóak 
vagy (inkább utóbbiaknál) a valóságtól elru-
gaszkodottak voltak, annyira, hogy a megál-
lapításaikat a szolgálati elöljáró jó néhányszor 
figyelembe se vette. Hogy nem voltam ezzel 
egyedül, azt mutatta a HM JIF-hez berendelé-
sek alkalmával több nálam tapasztaltabb igaz-
gatási főtiszt és HM JIF „régi emberei” közti 
vita és hogy Fehér József (akkor főhadnagy) és 
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az ottani többi, már alapszakmája szerint is jo-
gász kolléga gyakran mellettünk foglalt állást.

A második időszakról a legkönnyebb ír-
nom, mert régi (első) HM JIF-es munkatár-
sam és tapasztalt katonajogász Dr. Kassai 
László ny. ezredes 2001. végén összeállítot-
ta „A Honvéd Vezérkar Jogi és Igazgatá-
si Osztály története (1990-2001)” című 73 
oldalas kiadványt, amely a tárgyidőszakot 
minden számunkra releváns szempontból 
tárgyalja. Megállapításainak nagy részével 
egyetértek, ezért több helyen idézek belőle.

„Nem közömbös természetesen az sem, 
hogy miképpen éltük túl a hatalomváltások 
következtében jelentkező átszervezéseket, 
amelyek – hatásukat tekintve – nem voltak 
mentesek a jogászellenességtől sem7”

 A vastag betűs kiemelés tőlem származik, 
és előre jelzem, hogy a „jogászellenesség” 
problematikája még többször vissza fog kö-
szönni ebben a tanulmányban, elsőként az 
alábbi kérdésre történő válaszkeresésben:

Miért került megszüntetésre 1988 végén az 
akkori HM Jogi és Igazgatási Főosztály?

A pontos válasz megadhatatlan, mert a jog-
szabály-előkészítő, jogi képviseleti, igaz-
gatási osztályokból, HM Panaszirodából 
és a Magyar- Szovjet Kárrendezési Vegyes 
Bizottság titkárságából álló, a 80-as évek 
közepén „virágkorát” élő, szinte egészében 
jogi diplomát szerzett katonákból álló, nagy 
HM szerv megszüntetésének „honvédelmi 
érdekből” levezethető indoka kevés volt. 
Kárpáti Ferenc néhai ny. vezérezredes, volt 
honvédelmi miniszter „Puskalövés nélkül” 
című, szerintem értékes művében8 lehet – 
szerintem „belülről” legjobban – rátekinteni 
a HM-et, mint döntéshozók és környezetük 
csoportját kívülről ért változó hatásokra.

7 Kassai. Idézett mű 2. oldal
8 Kárpáti Ferenc ,,Puskalövés nélkül”Duna Internatio-

nal Könyvkiadó Kft. 2011., www.dunakiado.hu

Azt észleltem, hogy a főosztály régi nép-
hadseregi és MSZMP-s múlttal, gondolko-
dásmóddal rendelkező idősebb és a kezdet-
ben „reformkommunista”, később politikai 
semleges vagy óvatos demokrata jellegű 
fiatalabbak között – akik zömmel már alap-
képzettségük szerint jogászok voltak, mint 
én is, 1 év sorkatonai és 4 év jogilag csapat-
szolgálatnak tekinthető múlttal – konfron-
táció alakult ki, és az két osztály között is 
tetten érhető volt. Mindkét csoportnak voltak 
vesztesei – fiatalok áthelyezése, másfelől az 
55 éves akkori jogosultsági korhatár alapján 
beadott nyugdíjba helyezési kérelmek – s a 
szervezet meggyengült. A szolgálati és párt-
vonalon, egy-két beosztott panaszának felső 
vezetőkhöz kerülése könnyen ráerősíthetett 
azok egy részének a meglevő s a főosztály 
szükségességét vitató jogászellenességére.

A HM megújuló felső vezetése már csak a 
fiatalokkal számolt, akik közt viszont voltak, 
akik nélkülözhetetlen segítséget adtak a rend-
szerváltás honvédelmi tárgyú intézmény- és 
törvényalkotásához, beleértve a Néphadsereg 
régi állománya egy részének átmentése esz-
közeként is értelmezett Magyar Néphadsereg 
Parancsnoksága létrehozását. A fenti könyv 
mellékletében ezzel kapcsolatban elolvasható-
ak a titkosítás alól feloldott egykori kormány-
előterjesztések és határozatok, indoklások. 
A megmaradt HM JIF fiatalokból – külsős új 
kolléga a választásokig alig jött – a HM Tit-
kárság két osztálya állt össze 1989-ben, néhá-
nyan az MNPK jogászaiként folytatták a mun-
kát. A rendszerváltás után a HM JIF szűkebb 
feladatkörrel újraszervezésre került. 

A csapatjogászok a megújult 
Honvédségben

A csapatoknál az addigra jogosultságát bi-
zonyító jogi és igazgatási szolgálat alárendelt-
ségi viszonyainak alakulását maga – az 1990 
március 15-től Magyar Honvédség néven 
működő – haderő szervezeti alakulása hatá-
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rozta meg, Előbb a semlegességi koncepci-
ók, majd a balkáni fegyveres konfliktus és a 
NATO-integrációs folyamat megindulása egy 
még nagy létszámú szervezet parancsnoksági 
és földrajzi elhelyezkedési struktúrájának ala-
kítgatásával járt (katonai kerületek, hadtestek, 
speciálisan kiképzett és szövetségi kompatibi-
litást célul tűző alakulatok megjelenése). 

Az 1995-től folyó „haderőreformok” már 
a katonajogászok számára is a folyamatos 
had erő létszám-csökkenésnek a körükbe 
való „begyűrűződésével” jártak. Ma gam 
is ismerek korábban pl. Cegléden, Sza-
badszálláson, Szombathelyen (egyéb meg-
szűnt helyőrségekben), Szolnokon, ma pedig 
Székesfehérváron vagy környékén szolgálatot 
teljesítő és élő jogásztiszteket, akik – az ön-
álló haderőnemi parancsnokságok 2006. évi 
megszűnése után – naponta utaznak más 
városokban levő lakhelyükről az MH ÖHP 
„fehérvári” központjába vagy a fővárosba. 
Én nem hiszem, hogy az összeszokott 
és politikától távoli vidéki katonajogász 
részlegekben annyi átszervezés, emberi konf-
liktus keletkezhetett, mint nálunk, amit saj-
nos alátámaszt a HVK JIO idézett történetle-
írása. Ugyanis az MH Parancsnokság jogi 
szerve, amely 1990 január 1-től az eredeti 
HM JIF feladatainak 35–40% -át vette át, 
(én ezt reálisnak tartom) öt különböző néven 
működött 2001. december 31-én történt 
felszámolásáig:

„Magyar Honvédség Vezérkar Titkárság 
Jogi és Igazgatási Alosztály, Honvéd Ve-
zérkar Titkárság Jogi és Fegyelmi Elemző 
Osztály, Honvéd Vezérkar Titkárság Jogi és 
Igazgatási Osztály, Magyar Honvédség Pa-
rancsnokság Jogi és Igazgatási Iroda, Hon-
véd Vezérkar Jogi és Igazgatási Osztály.”9

Ki kell emelni a fegyelmi elemző felada-
tokkal történő feladatbővülést és a hadijogi 
tanácsadók szakmai irányításának szin-
tén új, a HM JIF el együtt végzett feladatát 

9 Kassai László : Idézett mű, 3. oldal

(31/1992. MHPK intézkedés). Ezen szerv 
legnagyobb létszámmal (23 fővel) 1997-ben 
működött. Az MH Katonai Fogház, majd Fe-
gyelmező Zászlóalj igazgatási szolgálatának 
felügyelete azonban ezek megszűntével a 
tárgyidőszak végére kikerült feladatköréből.

A 2002-re megszűnt HVK JIO idézett tör-
ténetleírásának számomra e tanulmányhoz 
legnélkülözhetetlenebb része az, amelyet az 
alábbiakban szó szerint idézek:

„A Magyar Honvédség jogászságának a 
helyzetét vizsgálva korábban is felmerült, 
hogy a katonai szervezetek jogi személyi-
ségéről és képviseletéről, valamint az igaz-
gatási főtisztek és a jogtanácsosok tevé-
kenységéről szóló 34/1980. (HK 17.) HM 
utasítás,- figyelemmel a megnövekedett jogi 
és igazgatási jellegű feladatokra, de a meg-
változott szervezeti struktúrára is – nem felel 
meg a követelményeknek. Ezért egyfajta 
szervezeti és személyi erőforrás koncentráció 
jegyében az Iroda még 1995-ben előkészí-
tette a Magyar Honvédség jogi és igazga-
tási szolgálatának tevékenységéről szóló 
honvédelmi miniszteri utasítás tervezetét. 
…A korabeli elbeszélések és feljegyzések a 
tervezettel kapcsolatban arra utalnak, hogy a 
HM Jogi és Igazgatási Főosztály nem tudott 
mit kezdeni ezzel a szakmailag, katonailag 
és egyáltalán a koncepciójában előremutató 
tervezettel. 

A kifogások leginkább a főosztály irányí-
tó szerepének növelésével voltak kapcsola-
tosak. A főosztály több, mint nyolchónapos 
töprengés után áldását adta a tervezetre és vé-
gül 1996. november 24-én hatályba lépett az 
utasítás.” „A 61/1996. (HK 24.) HM utasí-
tás rendelkezései mérföldkőnek tekinthe-
tőek, mivel először határozta meg a jogi és 
igazgatási szolgálat rendeltetését, feladata-
it, szervezeti egységeit, állományát, a szol-
gálat irányítását, felügyeletét és a szolgálat 
ellátásának feltételeit.”10

10 Kassai László : Idézett mű 35. oldal
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A tárgyidőszakban a HM JIF nemzetközi és 
hadijogi osztályvezetője voltam, a HVK JIO 
idézett történetleírásának fenti állításait nem 
tudom megerősíteni, azt viszont igen, hogy 
az előttem fekvő 1996. évi és a hatályos 2002. 
évi utasítások szövegében és a címükben az 
egyetlen nagy különbség az, hogy a 2002. 
évi a Honvédelmi Minisztérium és háttérin-
tézményeinek jogi és igazgatási szolgálatai 
tevékenységéről is szól. A szakmai feladatok 
összehasonlító felsorolását azért mellőzöm, 
mert az „MHPK(MHVKF) kifejezés helyébe 
mindenütt a 2002. évi HM három jogi ügyek-
kel foglalkozó főosztályának egyike került. 

Nem lenne tehát bonyolult csak a 2016. 
évi szervezet szerint aktualizálva felsorolni 
a norma egyes kötelezettjeit és így megalkot-
ni 15 év után az új utasítást. Vannak azonban 
olyan súlyú tényezők, amelyek alapos szak-
mai megfontolások után a tartalom erőteljes 
módosítását is indokolják, ezekre a követke-
ző fejezetben térek ki. 

III. FEJEZET
A jogi – igazgatási szolgálatot szabályozó  

utasítás elavultsága, a korszerű  
szabályozás kívánatos tartalma

Az eddig írott szervezetalakítási/alakulási visz-
szatekintésemben nem volt kifejtve a harma-
dik, „a Minisztérium dominanciáját tükröző, 
a professzionális haderő irányába tartó hon-
védségi szervezeti rendszer, s a negyedik, az 
összhaderőnemi jellegű, csökkentett létszámú 
hivatásos-szerződéses állományú hadsereg 
időszaka. Ugyanakkor ez, a 2003. óta tartó 
időszak az alábbi jogi szempontból releváns 
mérföldköveket állította hadtörténetünk útján:
1.  A vezérkarnak a Honvédelmi Minisz-

tériumba történt integrálása a 2001. 
évi XLIII. törvény alapján történt. A mi-
nisztérium dominanciáját én annyiban ér-
zékeltem, hogy a HM szervezetébe olyan 
klasszikus katonai feladatokat ellátó szer-
vek is, mint a jelenlegi HVK Hadműve-

leti Csoportfőnökség, főosztályokként 
integrálódtak. Több felsővezetői változás 
történt a vezérkarfőnöki jogköröknek a 
kabinetfőnök vagy más HM vezetők ja-
vára történt szűkítésének hatására. Három 
jogi főosztály (a HM Igazgatási és Közjogi 
Kodifikációs Főosztály, Jogi Képviseleti 
Főosztály, Nemzetközi Jogi Főosztály) is 
működött, a megszüntetett HVK JIO fel-
adatait az Utasítás szerint szétosztva, de 
részben egymással párhuzamos tevékeny-
séget végezve, míg 2005-ben az informá-
ció- és dokumentumvédelmi tevékenység 
is, szerintem indokolatlanul a jogi helyet-
tes államtitkár felügyelete alatti, jogász ve-
zetésű főosztályi szervezetbe került.

2.  A sorkatonaság megszüntetése (2004), 
amely többek között megszüntette annak 
lehetőségét, hogy a katonajogászok segí-
tésére, mai kifejezéssel jogi asszisztensi 
munkára jogi vagy más humán egyetemi 
szakon végzett sorkatonákat vezényelje-
nek. Nekem a katonai főiskolán és a HM-
ben is nyílt ilyen lehetőség, úgy tűnt az 
érintett sorkatonáknak is jobb volt ezen 
munkakör, mint valamely fegyvernemi 
alakulathoz rendszeresített beosztás. Egyi-
kük ma budapesti ügyvéd, jó ismerősöm, 
szívesen emlékezünk az együtt dolgozásra.

3.  Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság 
(MH ÖHP) létrejötte (2007.)
 A három haderőnemi parancsnokság (SZFP,. 
LEP, ÖLTP) – és a híradó, egészségügyi 
parancsnokságok – megszüntetésével sok 
jogászbeosztás megszűnt, az ilyenkor szo-
kásos nyugdíjba kerülések és esetenként 
áthelyezések mellett. A logisztikai háttér-
intézmény-rendszer (LEK, VEK s egyéb 
logisztikai központok), hasonlóképp válto-
zott, amit 2011. után ismét változások kö-
vettek. Én ma sem látok szakmai indokot 
arra, hogy az MH Szabályzatkészítő és Ki-
adó Intézetet miért kellett a HM Fejlesztési 
és Logisztikai Ügynökég szervezetébe in-
tegrálni. A HM JIF-el való kölcsönös mun-
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kakapcsolata megnehezült, nem is tudtunk 
a Szolgálati Szabályzathoz kiadott Jogsza-
bálygyűjtemény óta (2007.) új jogi szakte-
rületi főnökségi kiadványt megjelentetni. 
 A katonajogászokat illetően, a maradók kö-
zül mindnek lett beosztása, ami kedvezőbb-
nek is tekinthető a katonai szakmai szolgá-
latok állományváltozásaihoz képest, de az 
biztos, hogy még ha az állomáshely változat-
lan maradt is, az alakulat át-alárendelése és 
esetenként a szolgálati elöljáróváltás a jogá-
szoknak többletfeladatokat eredményezett.

4.  Missziók átrendeződése
  Az afganisztáni PRT (Tartományi Újjáépí-
tési Csoport) már a jelen kormányzat idején 
fejezte be a működését, az ÖHP közvetlen 
alárendelt kontingensek működésének 
nemzetközi jogi és belső jogállási keretei 
is változtak, főleg 2013. (új Hjt. hatályba 
lépése) körül, amely az ún. hadijogászok-
nak is kihívást jelentett. Nemzetközi szem-
pontból is fontos volt a pápai repülőtéren a 
több-nemzeti stratégiai szállítási képességet 
biztosító (SAC) eszközök és állomány te-
lepülése 2009-től, ami többek között a ha-
zánkban tartózkodó külföldi fegyveres erők 
jogállását szabályozó 2012. évi ún. Küfe. 
törvény megalkotását is indokolta.

5. A katonai ügyészi rendszer átalakítása
  2011 végére megszüntetésre került a Ka-
tonai Fellebbviteli Ügyészség, a katonai 
ügyészek feladatkörébe pedig „civil” ki-
emelt bűncselekmények és korrupciós 
bűncselekmények nyomozása is került, ami 
a katonák által elkövetett bűncselekmények-
ben való eljárásuk csökkenésével járt, ahogy 
állományukban a honvédtiszti állományba 
tartozók aránya is csökkent. A törvényes-
ségi felügyeleti ellenőrzésekben a korábbi 
értelemben vett közreműködést tudomásom 
szerint már nem végeznek. Úgyhogy ezen a 
területen is messze nem szervezeti névválto-
zások történtek, amit a katonai jogászokra, 
nyomozótisztekre vonatkozó szabályozás-
nak is követni kellene.

6.  A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 
2011-2012, évi változásai és azok katonai 
jogállási törvénybe, rendeletekbe beépülése. 
  Az öregségi nyugdíjkorhatárnak alapeset-
ben 65. évre emelése, (volt szolgálati nyug-
díjasokra 1954-nél később születetteknél 
speciális „lépcsős” szabályok), a korenged-
ményes nyugdíjak eltörlése, szolgálati nyug-
díj helyett járandóság megállapítása, a nem 
közszolgálati munkakörben foglalkoz(tat)ás 
esetén a járandóság évi maximálása – a 2011. 
évi CVXVII. törvénnyel – volt a legelemibb 
változás. Azt a közszolgálati munkakörben a 
nyugdíjasok és szolgálati járandóságban ré-
szesülők foglalkoztatásának (kettős juttatás) 
tilalma – (speciális egyedi kivételek magas 
szinten engedélyezhetősége mellett) követ-
te egy év múlva. Ezek több ezer aktív és 
nyugdíjas katonát (engem is) hátrányosan 
érintettek, érintenek. 
 A katonajogászok tekintetében ebből 
előre vetíthető, hogy ezen állományban 
magasabb lesz az aktívan is viszonylag idő-
sek aránya, ami nem biztos, hogy együtt 
jár a változatlan fizikai és egyéb, a hon-
védtiszttel szembeni feltételek megmara-
dásával. Távozásra kényszerülhetnek, ha 
nem történik honvédségi közalkalmazotti 
továbbfoglalkoztatásra kötelezettség válla-
lás, amire talán születik Hjt. módosítás.

7.  Jogi végzettségű önkéntes tartalékosok. 
  Velem is megtörtént, hogy nehezen talál-
tam önkéntes műveleti tartalékosként a 
HM-ben eltöltött 28 évnyi szakmai tapasz-
talatszerzés és többféle képesítésem mellett 
beosztást, végül ny. alezredesként őrnagyi 
és a munkakört tekintve jogi jellegűt sike-
rült ötéves határozott idejű szerződéssel 
„elérnem”, amelyben már annak lejártáig 
(öregségi nyugdíjjogosultságig) tudok tény-
kedni. Nem mindenki tudja vagy akarja e 
szolgálatot addig teljesíteni. Nem minden 
általam ismert volt jogásztiszt sorsa alakult 
ily kedvezően, a következmények eltérőek 
és számomra nem kellően ismertek. 
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 A katonajogászokra vonatkozó szabá-
lyozás szempontjából, fenti okból fontos 
lenne időben felmérni, hogy ha a hiva-
tásos szolgálatra alkalmas katonajogász 
kikerül az aktív állományból e területen 
vállal e tényleges tartalékos szolgálatot? 
Akik pedig már e jogviszonyban, de más 
munkakörben vannak, azokat a hadkiegé-
szítő és személyügyi munka eszközeivel 
élve meg kellene próbálni jogászi munka-
körbe „átszerződtetni”.

8.  Koordinációs, szabályozó, véleményező 
tevékenység
 Az itt évtizedek alatt történt változások 
szerintem nem a kodifikáció szerkesztési, 
véleményezési s egyéb szabályainak je-
lentős változása, hanem a technika viharos 
fejlődése és a jogi asszisztensi munkákat 
végző adminisztrációs segítők létszámának 
csökkentése, más ügyviteli szervekkel ösz-
szevonása, MAK kódjaik kedvezőtlen 
változtatása miatt történtek. Lehet persze 
mondani, hogy a kilencvenes évek köze-
pén elterjedt asztali számítógépen vagy 
laptopon könnyen produkálhatók a koráb-
biaktól más tartalmú iratok, de az érkező 
joganyag is megfelelően nőtt. Nem egy 
jogászt ismertem, akinek honvédségi pá-
lyaelhagyását vagy 40-es éveire „kiégését” 
az iratszerkesztési alaki, jegyzőkönyvezé-
si, irattári, minősítési és főleg a hatalmas 
mennyiségű személyes manuális gépelési 
– ún. „adminisztrációs” – feladatokkal 
való túlterhelés okozta. Ezek mellett a va-
lós – tartalmi – jogi problémák kiszűrése, 
és megszövegezése jelentős sérelmet szen-
vedhet, főleg ha nem a katonai életviszo-
nyokat ismerő, hanem a polgári életből 
érkezett vagy kezdő jogászt állítanak a 
fenti feladatcsoport végzésére.

9.  A katonai jogi, hadijogi oktatás helyzete 
és a honvédtiszt-jelöltek esetleges pálya-
orientálása.
  Engem nyilván szubjektíven befolyásol a 
szakmai tevékenységem legmaradandóbb 

részét képező nemzetközi és hadijogászi 
múltam. E terület korábban széleskörű 
szervezett oktatása, terjesztése, a ka-
tonai kiképzésbe való beépítése (törzs-
gyakorlások, tanfolyamok, tudományos 
munka) visszaesett, amely könnyen bi-
zonyítható, ha összevetjük e tevékenység 
mai mennyiségét a mondjuk 1995-98. idő-
szakéval. Igaz akkor nagyon sok módszer-
tani és némi anyagi segítséget is kaptunk 
a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának 
Budapesten működött közép- és délkelet- 
európai regionális delegációjától és más 
tárcáktól, továbbá még létezett nemzetvé-
delmi egyetemi önálló jogi tanszék. 11

 Ha megnézzük a Hjt. végrehajtására ki-
adott 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 2. 
számú mellékletét, a munkaköri követel-
mények táblázatba foglalt meghatározásai 
között a „Jogi és igazgatási” címet – 2.14. 
sorszámmal – kiderül, hogy katonajo-
gász beosztáshoz jogi egyetem elvégzé-
se szükséges.(egyes igazgatási beosztá-
sokban lehet főiskolai). Ez eddig rendben 
levőnek tűnik, de megszűnt a rendőrtiszti 
vagy államigazgatási főiskolát végzettek 
katonajogász állományba vételének lehe-
tősége, valamint ezen szaktevékenységhez 
kedvet kapó, más fegyvernem/szolgálat 
állományába tartozó tisztet az elöljáró az 
esetek többségében – főleg a mai időkben 
– lásd a VI., VII. Fejezetet – nem tud beis-
kolázni jogi egyetemre.
 Ami pedig a Zrínyi Miklós Nemzetvé-
delmi Egyetem jogutódján, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen (NKE), annak 
Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Karát illeti, már a szervezeti ábrán is lát-

11 A téma bővebb kifejtése: Dr. Csery-Szücs Péter „A 
humán tudományok szerepe és jelentősége a katonai 
felsőoktatásban, különös tekintettel a parancsnokok 
jogi felkészítésére a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetemen a NATO és Európai Unió csatlakozást kö-
vetően” című PhD értekezésében, Budapest, ZMNE 
2010.
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szik, hogy nincs jogi tanszéke. Az elő-
nyös, hogy 2015. – ben új karként létrejött 
a Nemzetközi és Európai Tanulmányok 
Kara (NETK), melynek van nemzetközi 
jogi tanszéke, de itt nincs egyetlen volt 
katonai jogász oktató sem.12 Nem akarok 
példálózni ezzel szemben más országok 
gyakorlatával, ahol hadseregükben önálló 
oktatási intézmények – az állománytáb-
lában katonajogászi beosztásokkal – lé-
teznek a katonajogászok képzésére, az 
USA-ban magam is voltam ilyennek hall-
gatója. A 28/2002. sz. HM utasítás a fenti 
változásokat nem követte, pedig legalább a 
beiskolázások szakmai közreműködői fel-
adatait meg kellene jeleníteni. 

10.  Az MH új törvényi feladatai, és a mig-
rációkezelésben közreműködő ideigle-
nes alkalmi kötelékek

 A katonajogászokra vonatkozó szabá-
lyozás szempontjából a jelen tanulmány 
VII. fejezetében kifejtendő – a napi szolgá-
latteljesítésünket érintő – újszerű problé-
mákat kellene figyelembe venni. A problé-
makör folyamatosan változik de vannak 
konstans elemei, mint az át-alárendelések, 
az ügyeleti és készenléti szolgálatok, a 
járandóságok, a pihenőidő, a kényszerin-
tézkedések, a rendőrökkel közös felada-
tok hatásköri kérdései, stb. Ezeket kellene 
kifejezetten a jogi és igazgatási szolgálat 
szempontjából átnézni, speciális felada-
tok megállapítása, meglevőek módosítása 
céljából.

Mindezekre figyelemmel – beleértve a HVK 
JIO történetre hivatkozásaimat is – ki merem 
jelenteni, hogy a Honvédelmi Minisztérium 
és háttérintézményei, valamint a Magyar 
Honvédség katonai szervezetei jogi és igaz-
gatási szolgálatának tevékenységéről szóló 
28/2002. (HK 11.) HM utasítás tartalmi és 

12 http: // netk.uni-nke.hu/oktatasi-egysegek/
nemzetkozi-jogi-tanszek/munkatarsak

alaki szempontokból is elavult és szükséges 
újjal történő felváltása, amihez a követke-
ző ügyrendi javaslatokat tudom adni:

HM KÁT – HVKF intézkedéssel (sok 
formai minta található) létre kellene hozni 
egy munkacsoportként működő bizottságot. 
Tagjai közé az a HM JF, IJKF, TKF 2-2, az 
összes, jogász munkakörben levő személyt 
is foglalkoztató főosztály, továbbá a HVKT, 
a HVK SZCSF, HDM CSF, KIK CSF, MH 
HFKP, MH KINYK, 1-1 a csapatok közül az 
MH ÖHP 2, a dandárszintű szervezetek és 
kiképzőközpontok, a NKE HHTK és MH Al-
tiszti Akadémia 1-1 főt delegálna. A titkár-
ság a HM JF, IJKF, TKF, HVKT, MH ÖHP 
delegáltjaiból állna, és a szövegjavaslatokat 
készítené, a tagokkal véleményeztetné.

Munkarendként határidős szakaszokra 
bontva el kellene végezni a problémák azo-
nosítását, (erre tettem fentebb kísérletet) az 
új szabályok alkotásával, a meglevők átalakí-
tásával vagy törlésével rendezhető megoldá-
sok csoportosítását, majd a megoldási javas-
latok normaszövegként megfogalmazását és 
a HM ügyrend szerinti véleményeztetését. Vé-
leményem szerint ezekre kb. fél év elegendő, 
a BM, LÜ, IM, EMMI, s esetleg más minisz-
tériumtól kért véleményezés és a felső vezetés 
általi jóváhagyás procedúrája kb. negyedév.

Így a 2017–18-as kiképzési év elejére a 
jogi és igazgatási szolgálatról új korszerű 
utasítás rendelkezhetne.

IV. FEJEZET
A katonajogásszal szembeni főbb köve-

telmény-támasztások és elvárások

Míg az eddig írottak inkább a szervezet-
központú jogi szabályozás irányából, ad-
dig a következő fejezetek az egyének jogál-
lási, és a nem jogi problémái felől közelítik 
a témakörünket. Utóbbi problémák többek 
között a pedagógia, pszichológia, etika, szo-
ciológia, belpolitika és érdekvédelmi tevé-
kenység területére tartoznak.
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Azért látom szükségesnek ezek összege-
zését, mert mint minden szakmában, itt is 
előfordulhat hivalkodás, „belülről nézés” és 
összefüggések keresésének hiánya, nemze-
déki különbségek, a helyi környezet hatása, 
empátiahiány, a pesszimizmus vagy egy sor 
más olyan tényező, melyek kezelése jelen-
tősen kihat a jogi és igazgatási állomány 
különböző csoportjai szolgálatának ered-
ményességére, illetve annak elöljárói meg-
ítélésére. A probléma-csoportosítást és ke-
zelést talán segíti az alábbi összegezés:

Elvárások

1.  A szolgálati elöljárói (parancsnoki) kö-
vetelmény-támasztás/elvárás,

2.  A szakmai elöljárói (katonajogászi) kö-
vetelmény-támasztás, 

3.  A szakmai jogszabályi (külső) követel-
mény-támasztás,

4.  A szakmai katonai/fegyvernemi követel-
mény–támasztás,

5.  A belpolitikai és nemzetközi követel-
mény-támasztás, 

6.  A belső (etikai) elvárás.

Itt ismét terjedelmi okok is akadályozzák a 
bővebb kifejtést, de az nem is célszerű, mert 
mindegyik katonajogásznál más-más tar-
talom tölti ki a felsorolást.

Például vegyük az MH Összhaderőnemi 
Parancsnokság Jogi, Igazgatási és Repülés-
biztonsági Osztály, (MH ÖHP JIRO) jogi 
blokkjának egyik jogász főtisztjét. Azért 
merek erre az adott beosztásra felmérést 
végezni, mert tavaly az MH ÖHP egészére 
végeztem hatásköri jegyzék szerkesztési, a 
JIRO tekintetében pedig a munkakörökre is 
kitérő ügyrend átdolgozó munkát.

Az 1. pont szerinti szolgálati elöljá-
rói követelmények felölelik a Magyar 
Honvédségre vonatkozó hatályos jogszabá-
lyok és közjogi szervezetszabályozó esz-
közök (vagyis a normatív HM utasítások) 

listáján szereplők közül mindazokat, ame-
lyek hatálya a szóban forgó főtisztre kiter-
jed. A listán van 2016 végén kb. 190 norma, 
melyek tárgya alapján becsülve kb. 70-ből 
eredő feladatok biztosan megjelennek adott 
főtiszt felé a közvetlen szolgálati elöljáró 
írásos vagy szóbeli rendelkezésében. Ehhez 
még kb. ennyit hozzá lehet venni HVKF, 
HM KÁT vagy azok együttes intézkedé-
seiből és az MH ÖHP általános és olyan 
főbb eseti szabályozóiból, melyeknek az 
Ideiglenes Biztonsági Határzár (IBH) őrzése 
és karbantartása feladataira vezényelteknél 
vagy azzal összefüggésben az állomáshelyen 
végzett ügyeleti-készenléti szolgálatoknál 
van nagy jelentősége. 

A másik fajta szolgálati elöljárói követel-
ménytámasztás a pontosság, szervező kész-
ség és más elvárt munkavégzési kompeten-
ciák, amelyek helyzetét a parancsnoknak, a 
teljesítményértékelő lapon – a Hjt. alapján 
– értékelnie is kell, de fizikai alkalmasság-
vizsgálati és más tárgyú rendeletekből is 
következnek, nem is általa érvényesített, kü-
lönféle követelmény-támasztások.

A 2. pont szerinti szakmai elöljárói kö-
vetelmények között az MH ÖHP jogász-
tiszt esetében figyelembe vettem a JIRO-hoz 
az MH ÖHP SZMSZ-ében rendelt mintegy 
50 feladat alapjául szolgáló jogforrásokat, 
melyek között már tárcán kívül alkotott 
törvények és rendeletek is vannak. Ezen felül 
szakmai elöljárói követelmény a HM JF, IJKF 
és a katonai ügyész, a légügyi, munka- tűz- és 
balesetvédelmi hatóságok normatív vagy eseti 
rendelkezése is. Természetesen JIRO főtisz-
tenként változó, a munkaköri leírásokból vi-
szont körvonalazható, hogy ezekből kire mi 
érvényesül jellemzően, de van olyan szerveze-
ti egység, ahol a leírtaktól függetlenül tudniuk 
kell szakmailag is helyettesíteni egymást. 

A 3. pont szerinti szakmai külső (jogsza-
bályi) követelmények mögött – mint a fegyel-
mi részlegen a büntető, büntetőeljárási törvé-
nyek, a jogi blokkban a polgári törvénykönyv, 
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hadijogásznál a genfi, hágai egyezmények 
ismerete, közvetlenül nem áll szankcionálni 
hivatott személy, de mégis ha rosszul alkal-
mazza a jogásztiszt a jogot, annak különféle 
hátrányos következményei lesznek számára.

A szakmai katonai/fegyvernemi követel-
mény-támasztás (4. pont) a katonajogásztól 
– a szolgálati elöljárótól függetlenül – azt 
várja el, hogy ismerje az alakulata „profil-
jába” tartozó írott és íratlan főbb szabá-
lyokat, hagyományokat és a szakma nem 
jogász művelői közé be tudjon illeszkedni. 
Talán legjobb példa erre a békefenntartásban 
résztvevő jogászok helyzetét nézni, az önál-
ló állománytáblás magyar alakulatoknál (pl. 
KFOR-ban) de egy multinacionális szerve-
zetben egyedi beosztásban még jellemzőbb 
ezen elvárás.13 

A belpolitikai és nemzetközi elvárások-
nak (5. pont) a jogalkalmazáshoz elvileg nem 
sok köze van, a gyakorlatban viszont egyes 
jogászbeosztásokban elég sok. Mindig más 
feladat, esemény kerül állami, katonai vezetők 
fókuszába, részben a sajtó vagy külföldi part-
nerek hatására, amely értelemszerűen vagy 
egy jogszabály soron kívüli elkészítését vagy 
jogi ügy mielőbbi rendezését – vélt vagy valós 
alapon – sürgőssé teszi a döntéshozó számá-
ra. Találkoztam több ilyennel honvédelmünk 
NATO integrációja időszakában, amelyet tu-
dományos munkákban is megjelenítettem14, 
de utána is egy-egy kormányülés napirendjére 
felvett katonai tárgyú megállapodás vagy jog-
szabálytervezet előkészítésekor. 

A belső (etikai) elvárás (6. pont) hason-
lóképp olyasmi, amiről keveset beszélnek 
hivatalosan, sok minden idetartozik a jogász-

13 Lásd például: Bodolai László: Egy katonajogász 
Afganisztánban (interjú dr.Hoffer Tamás százados-
sal), Ügyvédvilág, 2013. február

14 Például: a ZMNE Hadtudományi Doktori Iskoláján 
készült „Honvédelmünk NATO integrációja folyama-
tának áttekintése, tapasztalatai és következtetései jogi 
szempontból” című, 2006. –ban védett értekezésem-
ben.

munkatárs iránti szolidaritástól a magunkat 
megillető – főleg mérlegelési – hatáskörön 
belül helyesnek tartott javaslat választásáig, 
a véleménynek a vezetővel vagy alkalmi fő-
nökkel szembeni felvállalásáig, nyugdíjas 
vagy elhunyt katonajogászok el nem felej-
téséig stb. 

V. FEJEZET
A követelmény-támasztások  

összehangolásának nehézségei, példákkal

Az olvasó első benyomásként azt mondhatja, 
hogy az előbbi felsorolás nem csak a jogá-
szokra vonatkoztatható, én pedig ezzel szem-
ben úgy látom, hogy ennyi fajta elvárás 
kezelésének kényszerével csak a katonajo-
gász szembesül. Más kérdés, hogy vannak, 
akik eljárásának (katonaorvos, különleges 
műveleti vagy tűzszerész katonák stb.) egy-
egy helyzetben lehet nagyobb a közvetlen 
tétje és eljárásának büntetése. 

Az elvárások konkurálásának helyes 
kezelése nem olyan dolog, mint például a 
NATO SOFA egyezményben a küldő és a 
fogadó ország jogának ütközésekor vagy 
hazai hatóság által külföldi katona ügyében 
követendő eljárás – azt szabályozni lehet. 
A katonajogásszal ellenérdekű fél (is) 
gyakran azt hiszi, hogy neki van igaza és 
konfliktushelyzet alakulhat ki. Van olyan is, 
hogy felsőbb törvényes fórum a katonajo-
gász szervezetével szemben állónak ad iga-
zat, s akkor derül ki, hogy a probléma idő-
ben, végig méltányos eljárásban rendezhető 
lett volna. Sok ilyet említ a HVK JIO már 
tárgyalt története.

Az alábbiakat ezért egyfajta esettanul-
mányként mutatom be, abban bízva, hogy a 
parancsnokok és más jogi érintettek nemcsak 
a mundér becsületének védelmét látják ben-
ne, a katonajogászok viszont levonják belő-
lük a saját „viselkedésük’ fokozottabb ügyfél- 
és katonai irányba orientálása – a hozzáállás 
közelítése – érdekében a következtetéseket. 



ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG FOLYÓIRATA 119

A „jogászokra mutogatás”

Vagy a saját alárendeltjei érdekére hivatkoz-
va vagy a szabályozásban el nem igazodva 
nem ritkán hangzik el, hogy a jogász valamit 
mondott – „mer’ a jogász mondta” – vagy 
nem mondott és/vagy emiatt történt valami 
hátrányos vagy nem történt valami előírt ese-
mény.

A jogász bürokratának tartása

Ebben az érintettek részéről gyakran van 
igazság, csak azt nem tudják, hogy a jo-
gász jellemzően nem öncélúan fogalmaz 
bonyolultan vagy sok irattal, körülménye-
sen intéz ügyeket, hanem vagy korszerűtlen 
szabályokat kell végrehajtania vagy a hely-
színen technikai nehézségei vannak. 

A jogász elefántcsont-toronyban élőnek 
tartása 

A jogásznál magasabb pozícióban levők sze-
retik használni a „nem látod a szélesebb ösz-
szefüggéseket”, „csak a szakmádban gondol-
kozol” típusú kifejezéseket, az alacsonyabb 
pozícióban levők pedig rossz néven veszik, 
ha láthatóan az életviszonyaikat nem is-
merve jár el ügyeikben, ami a helyszíneken 
gyorsan ki szokott derülni, de én írásban is 
találkoztam sok ilyen jogászi munkával. Re-
mélem, s jelen szolgálati helyemen tudom is, 
hogy a teljes értékű csapatjogász nem ilyen 
személyiség. 

A jogász színésznek tartása

Egyfelől létezik a jogászi szakmához szük-
séges egyik tulajdonságot képező szóbeli 
érvelő és vitázó készség, választékos kifeje-
zésmód egyfajta félreértése – hiszen a kato-
nai nyelvezet eltérő. Másfelől sok esetben a 
jogász próbálja adott helyzetben a felkészü-
letlenségét ellensúlyozni mellébeszéléssel 

és egyéb „trükközéssel”, szerepváltással. 
Egy katonajogászunkkal készült interjúban 
is szerepelt, hogy „..a szakma nyolcvan szá-
zaléka a színészet és húsz százaléka a valódi 
jogi tudás.” Reméljük, a katona iránti em-
pátiát és érvekkel való meggyőzését értette 
előbbi alatt.

A saját katonai szakmai munka  
jogászokra hárítása és egyéb  

ún. „negatív hatásköri összeütközések” 
kísérletei

Nagy terjedelmű „népszerűtlen” anyagoknál, 
mint a hatásköri jegyzék 2–300 oldalának 
összeállítása, találkoztam legutóbb azzal, 
hogy a bedolgozásra kötelezett nem vette a 
fáradtságot saját szakmai területi szabályo-
zóinak összegyűjtésére és feladatkörének az 
előírt formátumban történő megszövegezé-
sére és azt tőlünk, katonajogászoktól várta, 
hiszen „jogi anyagról van szó”. De ilyen az 
értekezletre képviselő nem küldése, a ma-
gasabb szinten dolgozó jogi szakember in-
dokolatlan felhívása a jogtárban elérhető 
jogszabály kikeresése helyett stb. Az ilyen, 
gyakran a lustaságot leplező hozzáállás ha-
mar ki szokott derülni, amikor a többi kijelölt 
határidőre teljesíti a jogász, mint kidolgozó 
vagy szerkesztő által kért bedolgozást. Az 
együttműködés hiányának rendszeressé vá-
lását indokolt mielőbb a mulasztó elöljárója 
tudomásra hozni.

A „vis maior” hivatkozások, vagy „nincs 
rá kapacitásunk” vagy „más sürgős feladatot 
kaptunk” típusú szövegek, a mai „migráció-
kezeléses időkben” igazak is lehetnek, (ma-
gam is sokszor voltam kénytelen nem iga-
zán fontos értekezletre menni), de rendszer 
szintűvé válásuk nyilván hosszabb távon a 
jogászok ellehetetlenüléséhez vezetne. Ezért 
a munkafeltételek pontosításáért mielőbb 
parancsnoki intézkedést célszerű kezdemé-
nyezni, melyben a másik fél érveire is figye-
lemmel kell lenni. 
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Befolyással visszaélés (külső, belső)

A bűncselekményi kategóriának nem mi-
nősülő, különféle, előnyökre irányuló nyo-
matékos kéréseket és javaslatokat, kialakult 
szokás elfogadását vagy valamely felsőbb 
pozíciójú személy elvárására hivatkozásokat 
– a jogász felé – értek ez alatt. Nem hiszem, 
hogy példát kellene hozni, annyi fajtájuk le-
het. Nem csak rosszindulatú cselekedetek-
ről van itt szó, hanem a parancsnoknak a 
beosztottairól való gondoskodási köteles-
sége (v. ö. Szolgálati Szabályzat 22. pont i) 
alpontja), bizonyos határokat közelítő ér-
vényesítéséről is, melyek átlépésében jogász 
már nem asszisztálhat. 

 Főleg az alparancsnokok, akik közvetlen 
elöljárói a honvédeknek és tisztesi legénységi 
állománynak szégyellnék is, ha azok látnák, 
hogy az ő problémáik nem érdeklik a köz-
vetlen elöljárót. Az alárendeltek vagy maga a 
parancsnok érdekében való lobbizás, ügyes-
kedés, „rugalmas” ügyintézés, kilincselés, a 
munkából rövid időre elengedés s más kisebb 
szabálytalanságok szerintem velejárói a kato-
nai mindennapoknak. Nem a szigorú, azonnali 
fegyelmi fellépés az ilyen szabálytalanságok 
megoldási módja, hanem az ok vizsgálata, a 
pozitív személyes példa és a fokozatosság.

Hogy „tejszínhab is legyen a kávén” a jó-
indulatú lobbizó/reklamáló lehet egy jogi is-
meretekkel támogatott parancsnok is15.

Az állomány jogai képviseletének és a 
jogászi – vagy jogászok közt katonai – 
szakmai vélemény kifejtésének, vala-

mint a civil kapcsolattartásnak korlátai

A katonajogász elfogadottságának válto-
zó szintje (katona, mint jogász másfelől 
jogász, mint katona) problematikánknak 

15 Példa: Hadsereg fedél nélkül. Isaszegi János dan dár-
tábornok szerint a katonák rég sejtették a korrupciót. 
Magyar Nemzet, 2010. április 28. 5. oldal

központi kérdése. A vezérkarfőnöktől a raj-
parancsnokig terheli a katonát a fentebb tár-
gyalt gondoskodási kötelezettség, melyben 
széleskörű szerepet kaphat a jogász – a sze-
mélyügyi és a járandóságokért felelős – más 
szervek mellett. Van azonban, hogy épp a 
gondoskodás – többek között a jogi – tö-
kéletlensége miatt alakulnak ki a szolgálati 
panaszokhoz, majd azok eredménytelensége 
esetén az évekig gyűrűző munkaügyi perek-
hez vezető helyzetek. Szükségesnek tartom 
ismét idézni a HVK JIO történetéből, egy 
1997. évi ombudsmani jelentésből:

„Az akut jogászhiány súlyos problémá-
kat okoz a büntető, fegyelmi, kártérítési, 
munkajogi, honvédelmi igazgatási és egyéb 
jogi ügyekkel napi rendszerességgel találko-
zó katonai döntéshozók tevékenységében. 
A jogászok, illetve az általuk képviselt jogi 
kultúra hiánya gyakran vezet hibás, előkészí-
tetlen döntésekhez és az ezáltal okozott hát-
rányokat – amelyeket a jogi formához kötött 
eljárások számának növekedése fokoz – már 
a legtöbb parancsnok is felismerte. Általá-
nosnak tekinthető tehát az a felismerés, hogy 
a honvédség jogállami működése nem bizto-
sítható jogászok nélkül.”16

Ezen a téren történt kedvező változások el-
lenére a jogászi segítség nem mehet odáig, 
hogy a katonát képviselje a parancsnok-
kal szemben, viszont annak jelezheti, hogy 
adott esetben a katonának van igaza jogi-
lag, vagy annak igénye méltányossági alapon 
legalább részben miként teljesíthető. 

Más probléma a jogászok közötti katonai 
szakmai véleménykifejtés problémája, mely-
nek magam is voltam, ha úgy tetszik veszte-
se, amikor a civilből jött „ifjú titán” osztály-
vezetőtől arra a (helytálló) megállapításomra, 
hogy a miniszteri utasítás tervezete valótlan-
ságokat tartalmaz, azt a kioktatást kaptam, 
hogy a jogász feladata a jogi hivatkozások 
és szerkesztés pontossága, nem a tartalom 

16 Kassai László v Idézett mű 42–43. oldal
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vizsgálata. A tervezet el is akadt, mert a vég-
rehajtásért felelősnek kijelölt szervezet bizo-
nyította, hogy a tervezetkészítő által megfo-
galmazottakat nem tudja végrehajtani. 

Nyilván, nem öncélúan nyilatkozik egy ka-
tonajogász nem jogi kérdésben (csak háttéris-
merettel, mint ahogy akkor már én is túl voltam 
például a Szolgálati Szabályzat egy évig tartó 
külső, és felsővezetői egyeztetésén). Ilyenek 
sora vezetett oda, hogy életem mintegy tizenöt 
közvetlen (főosztályvezető vagy osztályve-
zető) elöljárója között a számomra leginkább 
megbecsült ugyan jogász volt, de utána egy 
nemzetközi főosztályi osztályvezető, majd az 
említett főiskola parancsnok (a nem jogászok) 
következnek, tőlük sokat tanultam.

A civil jogászi kapcsolattartás lehetősé-
gei az utóbbi pénzhiányos években beszű-
kültek, ami az állami és oktatási szerveze-
tek forráshiányaiból is részben következik, 
számomra a vidéki állomáshelyen a jogtá-
rak és civil jogi szakmai internetes források 
elérhetősége is okozott gondokat, részben a 
technikai eszközök korlátozottsága, részben 
a szerintem kissé túlzott információvédelmi 
előírások miatt.

A parancsnokkal (mellé- és  
fölérendelttel) nem egy nyelvet beszélés

Szerintem ez az a terület, ahol a jogászok-
nak sok fejlődésre van szükségük és ezt 
nem csak a közalkalmazott állományúak-
nak és fiataloknak mondom. Főleg „pesti” 
(egyébként „odavalósi” vagyok) szolgálati 
helyeimen láttam olyan katonajogászokat, 
akik, más optikával és szemmel látták 
a problémákat, és más füllel hallgatták 
telefonon a vidéki hívásokat, mint mondjuk, 
az egységparancsnok a laktanyán belüli vagy 
kívüli zászlóaljparancsnokot. Ott az urizáló 
és civil jogászok terminológiájából merí-
tő mesterkélt szöveg „kérlek szépen..” stb. 
belopódzott a HM JIF-re is. Én is igen-nem 
típusú válaszok helyett kezdetben gyakran 

„jogásznyelven” magyarázkodtam az elöljá-
rónak. 

A terminológiát illetően, néha azonos szó 
alatt is mást érthet a katona és a jogász (pl. 
szolgálat, törvény, parancs, megsért, vádol, 
képvisel, minősít, mérlegel,). 

 A nem egy nyelvet beszélés azonban sú-
lyosabb hatású abban az értelemben, hogy 
az alsóbb pozíciójú parancsnoknak a jogász 
eljárása – fegyelmi, kártérítési stb. eljárások 
– különféle érdeksérelmeket okozhat. Azok, 
lefelé tovább hatolhatnak és az alparancsnok 
emiatt gyakrabban szolgálati úton, fentről 
kényszerül kérni (közben a jogászra panasz-
kodva) megoldást, amivel irritálhatja a prob-
lémákat kerülő felsőbb parancsnokot. 

Az igazgatási főtiszti egykori működé-
sem során létezett a szocialista versenymoz-
galomnak nevezett teljesítményértékelés, 
amelyben a parancsnok elesett a jutalomtól, 
alegység a címtől és vezetői az előmene-
teltől, ha rendkívüli esemény (ma azonnali 
tényközlő jelentés köteles cselekmény) tör-
tént. Volt tehát indok az ő részükről is arra, 
hogy egyes, főleg katonai bűncselekmények 
ne kerüljenek katonai ügyészség elé és az 
igazgatási főtisztnek is lehetett szerepe abban, 
hogy mérlegelés után, csak vétségnek minő-
sülve, parancsnoki hatáskörben maradjon az 
elbírálás, amint ez gyakran meg is történt. 
Más, főleg vagyoni bűncselekményeknél a 
késve indult nyomozás, vizsgálat már inkább 
zaklató pótcselekvésnek tűnhet, és még sorol-
hatnám. Egyes katonajogászok túlbuzgósága 
e kontextusokban okozhatott több kárt, mint 
hasznot. 

A parancsnokok még ma is gyakran 
sérelmezik különféle jogkörök szűkítését 
(magasabb szinten pl. gazdálkodási, beszer-
zési, fejlesztési, pénzügyi, személyügyi) – 
amelyek a vezetés intaktságát érintették17 Én 

17 Bővebben: Harai Dénes: Seregszemle negyedszázad 
után Honvédségi Szemle 2016. 5. szám, 176–1784. 
oldalán hivatkozottak 
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sem értettem egyet azzal, hogy az alegység-
parancsnokokhoz rendelt néhány napos fog-
ságfenyítési jogkör (az akkor még) hadköte-
lesek tekintetében megszűnt, s főleg, hogy 
(magasabb) egységparancsnoki ilyen fenyí-
téskiszabás előtti személyes meghallgatásra 
távoli helyőrségből is a jogkör-gyakorlóhoz 
kellet a katonát szállítani. 

Ezek azt szemléltették, hogy a helyi jo-
gásznak tulajdoníthatnak olyan szabályo-
zási eredetű gondot is, ami nem tőle szár-
mazik s ő sem kívánt.

Külföldi példákra hivatkozások

A „bezzeg Amerikában sokkal” … pl gyor-
sabban kap (valami járandóság)-t a katona/
parancsnok, …szélesebb a katona fegyver 
és kényszerítő eszköz használati jogköre” 
stb. érvekkel a katonajogász nem sokat tud 
kezdeni, s ha mondja, hogy ezzel szemben a 
magyar jog mit tartalmaz, a reklamáló (több-
nyire külföldön szolgált) katonai szakember 
esetleg pejoratív véleményt alakít ki vele 
szemben.

„Jogászellenesség”

A felsoroltakból összetevődhet ezen atti-
tűd, amire ismét a HVK JIO visszatekintés-
ből idézek:18 – Ez a 2002. évi helyzetre vo-
natkozik, ami nem jelenti, hogy ma minden 
rendben van. 

„.azt kell megállapítanunk, hogy a jogászi 
tevékenység, az intézményesült jogi és igaz-
gatási szervezetek, a Honvéd Vezérkar veze-
tése részéről hosszú ideje nem élveztek, illet-
ve nem élveznek egyértelmű megbecsülést és 
kellő támogatást. Ezek következményeként 
kialakult egyfajta jogászellenesség, feltehe-
tően azért, mivel a jogszabályok és az egy-
séges katonai szolgálati rend betartása ér-
dekében bátran véleményt nyilvánítottak, 

18 Kassai László: idézett mű, 72–73. oldal

szót emeltek a szabálytalanságok miatt és 
ebből adódóan a jogászi opponálást gyak-
ran idegesítőnek tekintették.” (kiemelések 
tőlem).

VI. FEJEZET
Kiemelt aktuális szakmai  
és személyügyi problémák

A tanulmány vége felé közeledve, megálla-
pítható, hogy a katonajogászoknál is lecsa-
pódó nagyobb kihívások jogáganként, s a 
saját feladatkörük szerint önmagukban külön 
elemzések tárgyai lehetnének, ezért csak né-
hány fontosabbat említenék:
1.  A honvédek jogállását szabályozó tör-

vények, rendeletek és belső rendelke-
zések gyakori változása, 2013. óta már 
a negyedik nagyobb Hjt. módosítást tár-
gyalja az Országgyűlés (2012. évi CCV. 
törvény (Hjt.), után a 2015. évi XLIII. tör-
vény, 2015. évi CXLII., CXVII. törvény, 
mindegyik HM végrehajtási rendeletek 
sorával. A főleg az MH új feladatához 
kapcsolódó jogállási szabályok közt – 
nem szokásos módon – van ún. átmeneti 
rendelkezés, norma ideiglenes felfüg-
gesztése, előfordul. hatáskör többfokú 
delegálása. 

2.  Az MH új feladatait szabályozó nor-
mák helyenkénti hiányosságai és kohe-
rencia-zavara, (a rendőrségre vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak „csak” – azokat a 
Hvt. új 54/D §-ában felsoroló – hivatkozás 
alapján történő, katonák általi alkalmazá-
sára van lehetőség),

3.  A Szolgálati Szabályzat megújításának 
elmaradása, (2004. óta az alapszabály-
zatot csak módosítások aktualizálták, leg-
utóbb a katonai rendészeti fejezet újrasza-
bályozásával, közben a rendőrségnél és 
más testületeknél új szabályozás született).

4.  A nemzetközi hadijog és az uniós jog 
oktatása és terjesztése – a jogalkalmazás 
segítésére folytatott – központi szakmai 
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irányításának háttérbe szorulása (v.ö. III. 
fejezet 9. pont),19

5.  A „bürokráciacsökkentés” jegyében szá-
mos katonajogászt foglalkoztató HM hát-
térintézmények megszüntetése és integrá-
lása a minisztériumba, 

6.  A hatósági eljárás tovább-központosításá-
val és a közigazgatási bíráskodás terveze-
tével kapcsolatos aggályok,

7.  A jogi és igazgatási szolgálatot felügyelő 
HM vezetők személyének (közigazgatási 
államtitkárig felmenően) és a HM SZMSZ 
feladataikra vonatkozó részeinek többszöri 
változása 20 a 2010–16 időszakban, 

8.  A jogvégzett önkéntes tartalékos kato-
nákkal kapcsolatos koncepciótlanság, mint 
szélesebb megoldandó probléma, pl. terü-
letalapú tartalékos rendszer része,

9.  A katonai jogtudományi tevékenység és 
rendszeres központi jogi továbbképzés 
egyoldalúvá válása (főleg történeti és bün-
tet ő-fegyelmi tárgyú tanulmányok (me-
lyek iránt a katonajogászok közt szerintem 
mérsékeltebb a szakmai érdeklődés).

10.  A fluktuáció és presztízscsökkenés fő-
leg szervezeten kívüli okai 

 A civil fizetések és kötetlenebb munkakö-
rök elszívó hatása21, a jogi szakmai felhí-
gulás, a szakmai túlképzés, túlszabályozás, 
hatásvizsgálat-mellőzés és a bürokrácia 
más jelenségei – mint a hivatkozott HVK 
JIO történet is számos helyen utal rá –, a 
kezdetektől megvoltak. 

19 Napjainkban folyik az Iszlám Állam nevű terrorszer-
vezet iraki és szíriai „fővárosainak” felszabadításá-
ra indított hadművelet, melyről érkező tudósítások 
„hemzsegnek” a humanitárius jog megsértése kirívó 
példáitól, szintén sok ártatlan áldozata van a migrán-
sok tengeri úton illegálisan Európába juttatása mód-
jának.

20 JIF: 2010,, 2012., JHÁT:, 2010., 2011., KÁT: 2013., 
2016. 

21 Leszerelt katonajogász kollégáim többsége jelenleg 
civilben ügyvéd.

Újabb jelenség viszont – egyes jogi szakte-
rületeken – a nyelvtudás birtokában a fiatalok 
külföldi munkavállalása, belföldön pedig a 
jogi szak megjelölés csökkenő helye a pálya- 
és egyetem-választói rangsorban. 22 

A részben ezekkel – de az 5–8. szám alatt 
írottakkal is – összefüggő jelenség a frissen 
végzettek központi szervhez első beosztás-
ba történő helyezése, az „ejtőernyős” jelen-
ség és a tapasztalt szakemberek távozásra 
kényszerülése. A tárca központi szerveinél 
lévő állományt a dolog természeténél fogva 
ez inkább érinti, mint a vidéki katonajogá-
szokat.

A jogi szolgálatunkban mindezeknek 
szintén főleg külső okai vannak, a fiata-
loknál viszont örvendetes jelenség, hogy 
mind többen megállják helyüket bonyolult 
külföldi missziókban és át tudják adni jogi 
szakterületi tapasztalataikat. Néhányan már 
had- és jogtudományi doktori értekezést is 
felmutattak vagy szakfolyóiratokba tanul-
mányt írtak felhalmozott műveleti tapaszta-
latuk bázisán.23 

VII. FEJEZET 
A magyar katonajogászok alkalmazása 

a 2015. évi törvénymódosítások után

Ez a periódus egyrészt a tömeges migráció 
okozta válsághelyzettel összefüggésben a ka-
tonajogászoknak is pluszfeladatokat hozott, 
másrészt jelenleg is folynak a jogi és igazga-
tási szolgálatot is érintő szervezési feladatok, 
körvonalazódni látszik a katonajogászok te-
vékenységét illetően egyfajta jövőkép.

A 2015-16-os migrációs eseményekkel, 
illetve Nyugat Európában bekövetkezett sú-
lyos terrorcselekményekkel kapcsolatban a 
honvédelmi törvény, majd az Alaptörvény 

22 V.ö. www.felvi.hu-n található évenkénti kimutatások
23 Varga Attila Ferenc ezds. , Hegedüs Zoltán alez. , 

Tóth Gergely szds., Zsifkó Mariann szds. és mások 
munkái 
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is módosításra került. 2015 szeptemberétől 
már a 2015. évi CXLII törvénnyel bevezetett 
– a Hvt. új 36. § (1) bekezdés h) pontja, 
illetve 54/D §-a szerinti – új MH feladat és 
katonai intézkedési jogkörök érvényesítése 
folyt (IBH építés, őrzés, karbantartás, közös 
járőrözés rendőrökkel, mélységi rendészeti 
feladatok). A 238/2015.(HK 9.) HVKF intéz-
kedés és a 296/2015 MH ÖHP parancsnoki 
intézkedés alapján az MH ÖHP lett a határzár 
(kerítés) telepítésének irányító szerve, mely 
munka nem csak az MH kijelölt szerveivel, 
hanem a BM, BV, EI.Rt., és a helyi önkor-
mányzati szervekkel való együttműködést 
tett szükségessé.

Az MH ÖHP és alárendelt katonai szerve-
zetei katonajogász szakállománya munkája 
(sok esetben a határ közelébe vezényléssel) 
korábban nem tapasztalt tevékenységi 
formákra, helyszínekre és ideiglenes alkal-
mi kötelékekre, előretolt vezetési pontok-
ra (EVP) terjedt ki, ügyeletes jogásztiszti 
beosztásokat hoztak létre. A kerítésépítés 
munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi 
feladatai az MH ÖHP JIRO szakmai irányítá-
sa mellett történtek. 2016 októberében meg-
kezdődött az IBH modern infrastruktúrával 
történő kiegészítése.24

A jogi és igazgatási szolgálat munkájának 
is betudhatóan az IBH építés, őrzés, karban-
tartás, közös járőrözés hónapjai alatt súlyos 
bűncselekmény, baleset nem történt. Külön-
féle jogállási problémák – vezénylés helye, 
időtartama, túlszolgálat, ügyelet, készenlét, 
munkavédelem, szabadnapok, pihenőidő, 
rekreáció – viszont máig jelentkeznek, az 
ügyszám érthetően magasabb a 2015. július 
előttinél. 

A másik aktuális, katonajogászokat 
érintő változáskör a HM nemrég lezaj-
lott és az MH ÖHP közelgő átszervezése. 
Előbbit érintően a 29/2016. (V. 31.) HM 

24 Építik a déli határzár harmadik vonalát. Magyar Idők, 
2016. október 25. 1–2. oldal.

utasítás rendelkezett a honvédelmi felké-
szítést érintő szervezet átalakításról, (ki-
képző, toborzó, hadkiegészítő, szervezeti- 
és feladatkör-változások), a 38/2016. (VII. 
21.) HM utasítás pedig a HM központi hi-
vatalai és a miniszter közvetlen irányítása 
alá tartozó egyes szervezetek racionalizá-
lásával összefüggő feladatokról. Szeptem-
ber 1-jére megtörtént a volt háttérintézmé-
nyeknek főosztályokként a minisztériumba 
integrálása. Tudtommal mindegyikben volt 
jogvégzett beosztott – ha nem is jogász 
munkakör-megnevezéssel – tehát számos 
szakmai és egzisztenciális változás érintette 
őket.

Az MH ÖHP átalakítása pedig 2015 decem-
berétől kezdődik a tényleges műveletirányító 
parancsnokság képességeinek megterem-
tése érdekében, ez tágabban a funkcionális 
feladatok tovább erősítését, a szaktevékeny-
ségeknél azok optimalizálását jelenti. Idei, ta-
valyi kiemelt súlyú – pl. tűzszerész, és repülő 
– balesetek hatására is történhet szabályozó-
változás. 

Nagyon fontos a szövetségi katonai fellé-
pés érdekében a beérkező ún. nagyon magas 
készenlétű külföldi erők fogadása, állomá-
soztatása, bevetési támogatása, amelynek 
elősegítésére települt a NATO NFIU (erőket 
integráló elem) az MH ÖHP székhelyén25. 
Különleges Rendeltetésű Ezred alakult két 
önálló zászlóalj bázisán az év elején. 

A technikai fejlesztések költségveté-
si kondícióinak javulásával, új beszerzési 
programok indulnak vagy folytatódnak, 
főleg repülő, helikopter, C2, katonai gép-
jármű- és személyi felszerelés területeken, 
mindezek főként a védelemgazdasági és lo-
gisztikai HM-MH szervek jogászait állítják 
kihívások elé.

25 NATO katonák a városházán. Fehérvár, 2016. október 
20. 3. oldal.
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VIII. FEJEZET
Összegezés (távlatok, következtetések)

Milyen távlatai vannak a katonajogászi te-
vékenységnek?
E kérdésre is több válasz lehetséges. Más 
vi lágban élünk, mint azok, akik ezt a szol-
gá lati ágat 1972-ben elindították, de a fel-
adat körünk nagy vonalakban tekintve 
nem változott. Nagy változás lenne, ha ka-
tonai igazságügyi szervek kerülnének ismét a 
honvédelmi tárcához, ami remélhetőleg nem 
következik be. A nagyobb reális szerveze-
ti változás akkor valószínű, ha állandósul a 
migrációkezelésben a katonai közreműködői 
feladatkör, illetve megvalósul a honvédelmi 
sajtóban, felső szintű interjúkban már jelzett 
területalapú tartalékos rendszer.26 A haj-
dani Magyar Honvédelmi Szövetség, és a 
néphadseregi Hátországi és Polgári Védelmi 
Parancsnokság, a volt megyei hadkiegészítő 
parancsnokságok szervezeti okmányait elő-
véve, jogász munkakört biztosan találnánk. 
Modern időben, a részben hasonló feladatok 
új szervezeteket indokolhatnak, a magasabb 
szintűekhez biztosítani kell majd szakembe-
reket a sokrétűbb jogi ügyek intézésére. 

Ami pedig a katonajogász szakállományt 
illeti, a papíralapú rovására egyre inkább 
a digitális, iroda-automatizálási módszere-
ket fejlesztő ügyintézés fog „eluralkodni”. 
A munka tartalma viszont a rómaiak által 
lefektetett elveken (ügyfelek jogai, hatalmi 
ágak megosztása, jogi vélelmek, perbeli eljá-
rásrend stb.) fog nyugodni. 

26 A tanulmány elkészülésekor a honvédelem rendsze-
rének átfogó módosításai vannak a közel egy időben 
benyújtott alábbi törvényjavaslatokban: 

 T/12694 A honvédelemről és a Magyar Honvédség-
ről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény mó-
dosításáról, 

 T/12695 Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel 
összefüggő módosításáról.

 T/1296 A Honvédelmi Spotszövetségről. 

A missziós (egyéb külszolgálati) katonai 
tevékenység a belátható időben valószínűleg 
bővülni fog, ami a NATO, EU, ENSZ jogi 
dokumentumai és a több nemzeti műveletek-
ben használt idegen nyelvek ismeretét igény-
li – ez hasonló karrier lehetőségekkel is jár, 
mint a civil életben a piacképes szakjogászok 
és tulajdonságaik esetében. 

A katonajogászi körben számítani lehet 
a kolleginák, azaz a jogászhölgyek foko-
zottabb szerepvállalására, ahogy ez a jogi 
pályán túl, a politikában és férfiszakmák más 
területein világszerte megfigyelhető. Amikor 
én kezdtem a pályafutásomat még alig voltak, 
ma kb. az állomány harmada. A szolgálati és 
munkakörülmények alakítását – a honvéd-
tiszttel szembeni, a katonai pályát egészé-
ben jellemző elvárások mellett – célszerű e 
kolléganői arány növekedésre figyelemmel 
végezni.

Dr. Pap Gyula ezredestől hangzott el a 
2015. évi – az MH ÖHP-n tartott – említett 
katonajogász rendezvényen: „Nem külön-
leges műveleti katonák vagyunk, hanem 
különlegesen művelt katonák. Az a leg-
fontosabb, hogy munkánkkal miként tudjuk 
hatékonyan segíteni az adott szervezet műkö-
dését.”27 Ehhez nem sokat lehet hozzátenni, 
csak azt, hogy a megállapítást a jövőben is 
tudnunk kell, személyes szolgálatteljesíté-
sünkkel alátámasztani.

27 Mi a katonajogászok feladata? (a jogi és igazgatá-
si szolgálat, 2015. május 19-én tartott ünnepi ál-
lománygyűlésen készített tudósítás. 1. oldal www.
honvedelem.hu/cikk/51129
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BEVEZETŐ

„A zene a káoszból rendet teremt; a ritmus a 
széttartót egységbe fogja; a melódia a meg-
szakítottat folytonossá varázsolja; a har-
mónia az össze nem illőket összeegyezteti.” 
– idézte Yehudi Menuhin hegedűművész és 
karmester szavait Domján László vezérőr-
nagy, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság 
parancsnoka 2013. augusztus 16-án Székes-
fehérváron, az első Fricsay Richárd Regio-
nális Katonazenekari Fesztivál megnyitóján.

Írásomban azt szeretném bemutatni, mi-
lyen előzményei voltak a Fricsay fesztivál 
megszületésének, hogyan valósult meg, majd 
vált hagyománnyá, hiszen 2016-ban már a túl 
van a negyedik sikeres rendezvényen. Mivel 
a fesztivál Székesfehérvár Megyei Jogú Vá-
ros és a MH Összhaderőnemi Parancsnokság 
közös „gyermeke születésétől napjainkig”, 
fontosnak tartom a város, a katonazenekar 
illetve a katonai szervezet ide vezető fonto-
sabb történeti szálait is megvizsgálni, ezzel is 
alátámasztva a Fricsay Katonazenekari Fesz-
tivál létjogosultságát Székesfehérváron.

SZÉKESFEHÉRVÁR,  
A KIRÁLYOK VÁROSA

Székesfehérvár méltán viseli a „koronázó vá-
ros”, a „királyok városa” jelzőt. Államalapító 
I. István király itt építette fel magántemplo-
mát, a későbbi koronázó templomot, királyi 
bazilikát. Az ő uralkodása alatt vált királyi 
székhellyé és az ország központjává, a hagyo-
mányok szerint tőle kapta Fehérvár a szabad 
királyi város címet és az ezzel járó kiváltságo-
kat. A város történeti múltjára és jelentőségére 
emlékeztet napjainkban az Országalmán kör-
befutó felírat: „Libertates Civitatis Albensis a 
S. rege Stephanoconcessae”, azaz „Fehérvár 
szabadságjogait Szent István adományozta”. 
Fehérváron született István fia, Imre herceg is, 
és mindkettőjük szentté avatása is itt történt. 
Vélhetőleg már a XI. századtól itt őrizték a 
koronázási jelvényeket, a kincstárat majd az 
ország levéltárát is. Fehérvár a koronázások, 
a királyi esküvők mellett a királyi temetkezé-
sek helyszíne is volt. Negyvenhárom királyun-
kat koronázták meg a Bazilika falai között, és 
Szent Istvánt követően még nyolc Árpád-há-
zi és hét vegyes házi király választotta végső 
nyughelyéül Fehérvárt. Országgyűléseknek is 
helyet adott a város, az 1222-es országgyűlé-
sen hirdette ki II. András az Aranybullát, az or-
szág első alkotmányát. A XV. században, Má-
tyás király uralkodása idején nagy léptekben 
fejlődött a város. A török dúlás alatt robbant 
fel a bazilika egyik tornya, amelyet lőszerrak-
tárnak használtak. A köveket széthordták az 
erődítési munkálatokhoz, a királysírok szétdúl-
va, a csontok összekeveredve maradtak hátra. 
A Rákóczi szabadságharc és a pestisjárvány 

CZOMPÓNÉ DELI ZITA TÖRZSZÁSZLÓS:  
SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS A FRICSAIY RICHÁRD  
REGIONÁLIS KATONAZENEKARI FESZTIVÁL

1. kép. Az Országalma a körbefutó felirattal
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után, a XVIII. század elejére a város csaknem 
elnéptelenedett. De a XVIII. század folyta-
tása és a XIX. század már Székesfehérvár új 
virágkorát hozta. Sorra épültek a polgárok és 
arisztokraták házai, palotái, a szerzetesrendhá-
zak, és templomok. A XX. század első éveiben 
élénkült meg a nagy hadiüzemek megjelené-
sével az ipartelepítés. Kiemelném a város tör-
ténetéből az 1938-as évet, amikor is szerte az 
országban számtalan rendezvényt szenteltek 
Szent István halála 900. évfordulójának meg-
emlékezésére. Budapest mellett a legfontosabb 
helyszín Székesfehérvár volt, ahol a Szent Ist-
ván emlékév díszközgyűléssel kezdődött, majd 
az év során országos leventeünnepet, sportren-
dezvényeket, katonai ünnepélyeket, a Szent 
Jobb és Szent István koponyájának „találko-
zóját”, vitézavatást, országos dalos ünnepeket, 
jeles egyházi vezetők látogatását rendeztek. 
Az országgyűlés kihelyezett ülésén törvénybe 
iktatták „Szent István király dicső emlékének 
megörökítését.”1 1988. augusztus 14-én, 50 év 
után ismét Székesfehérvárra érkezett a Szent 
Jobb. Azóta minden évben körmenet viszi a 
városban őrzött koponyaereklyét a Székes-
egyháztól a királyi sírokhoz. A Romkertet a 
Magyar Országgyűlés Nemzeti Emlékhellyé 
nyilvánította. 2011-től helyi jogszabály rendel-
kezik arról is, hogy az augusztus 14-től 20-ig 
terjedő időszak a város ünnepi időszaka, ekkor 
rendezik a Székesfehérvári Királyi Napokat.

Székesfehérvár közgyűlése 2010 decembe-
rében döntött arról, hogy 2013-ban megrende-
zi a Szent István Emlékévet. 2011 januárjában 
kezdte el az Emlékbizottság az előkészítő és 
szervező munkáját. 2012. augusztus 20-a 
előestéjén ismertette a város polgármestere a 
2013-as Emlékév tervezett programjait. Kö-
szöntőjében is fogalmazott:

„A megemlékezések és évfordulók sorában 
a 2013-as év kivételes lesz a székesfehérvá-

1 Csurgai Horváth Gergely: A Szent István–emlékév 
Székesfehérvárott 1938: 2013. RUBIKON történelmi 
magazin XXIV. évf.. 246. szám  pp.46-49.

riak számára. Államalapító királyunk ha-
lálának 975. évfordulója alkalmából, Szent 
István életműve előtt tisztelegve, a 2013-as 
esztendőt Székesfehérvár városa emlékévvé 
nyilvánította. Szeretnénk, ha mindenki része-
sülhetne az ünnepből, az együttlét felemelő 
érzéséből. Biztos vagyok benne, hogy az em-
lékév során sikerül olyan programokat kínál-
ni az itt élőknek, ami még inkább erősíti a Fe-
hérvár tudatot, a városhoz való kötődést.”2 

A KATONAZENE TÖRTÉNETE

Magyarország ezer éves történelmének szer-
ves része a hadtörténet. Az ország életében 
akár békés, akár háborús időszak következett 
el, a katonáskodás mindig jelen volt. A had-
történelmi emlékek arról árulkodnak, hogy a 
katonaság és a muzsika az évszázadok során 
szorosan összefonódott. Gondoljunk csak a 
korabeli kürtösökre, dobosokra, akik külön-
böző jeleket játszva vettek részt a hadsereg 
haditevékenységeiben. A csatában a vezér a 
mellette álló trombitás jelzéseivel irányította 
a csapatok mozgását, a „hangászok” a hang-
szerek harsogásával sajátjaikat bátorították, 
az ellenséget rémítették. A királyi udvartartást 
szolgáló hadi trombitások, kürtösök, dobosok 
az ünnepségek állandó szereplői voltak, részt 
vettek a koronázási, királyi esküvők, fogadá-
sok alkalmával, és urukkal vonultak a külföldi 
utakra, hadi eseményekre. A XVII. század vé-
gétől, az állandó szervezett haderő létrehozásá-
val kialakult az egységes ruházat, fegyverzet, 
vezényszó és szabályzat. Laktanyák épültek, 
ahol szükségessé vált a katonazene minden-
napi felhasználása. Így alakultak ki a tábori és 
szolgálati jelek és az ezeket használó katona-
zenészek. A XVIII. század elejétől a katonaze-
nészek a városban állomásozó ezredek katonai 
elfoglaltságainak kiszolgálása mellett részt 
vettek a városi rendezvényeken, ünnepsége-

2 A polgármester köszöntője. http://2013.
szekesfehervar.hu/koszonto (2014. február 17.)
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ken, egyházi szertartásokon is, ezáltal szerves 
részei és befolyásolói lettek a város kulturális 
életének. 1766-tól hivatalosan is engedélyez-
ték a dobokból, sípokból, trombitákból álló 
úgynevezett Harmóniát, amely kb. 10-12 főből 
állt, és a mai értelemben vett katonazenekar 
elődjének vehetjük. A XIX. század első felé-
től az ezredzenekarok létszámát már 44-főben 
állapították meg. A zenészek háború esetén a 
sebesültvivők szerepét töltötték be, békeidő-
ben pedig a díszelgés, a díszmenetek hangu-
latának megteremtésére korlátozódott a tevé-
kenységük. Élükön az ezreddobos állt, aki az 
ezreddobosi bottal, a tamburbottal irányította a 
zenészeket. Az 1848-49-es szabadságharcban 
a trombitások és a dobosok közvetlenül is részt 
vettek a harci cselekményekben, a katonazene-
karok pedig hitet öntöttek a harcoló katonákba 
és a civil lakosságba. A szabadságharc leverése 
után a magyar haderő újból a császári hadsereg 
részéve vált. A XIX. század magyar polgáro-
sodási folyamatában a fokozódó függetlenedé-
si törekvés hozta létre az első önálló Magyar 
Honvédséget, amelyben aktív szerepet töltöt-
tek be a katonazenekarok. A Magyar Honvéd-
ség keretein belül 1896-ban állították fel az 
első katonazenekarokat honvédkerületenként. 
E korszak teremtette meg a magyar katonazene 
szakmai, szervezeti és működési struktúrájá-
nak alapjait. A zenekarok olyan magas szintre 
fejlesztették szakmai és zenei képességeiket, 
hogy a magyar kulturális élet meghatározó 
szereplőjévé váltak. Neves karmesterek dol-
goztak a katonazenekarok élén, akik híres ze-
neművek, elsősorban indulók komponálásával 
színesítették a magyar zeneirodalmat. Abban 
a városban, ahol katonazenekar állomásozott, 
pezsgő kulturális élet alakult ki, benépesültek 
az előadásaik idejére a főterek, színházak, ká-
véházak. A hét honvédkerület központjában 
működött honvédzenekar: Budapesten, Szege-
den, Kassán, Pozsonyban, Kolozsváron, Zág-
rábban és Székesfehérváron.3 

3 Katonazenekar/Zenei enciklopédia: http://www.

FRICSAY RICHÁRD KARNAGY

„Székesfehérvár századok óta a hadak út-
jába esett, illetőleg falai között századokon 
át katonai egységeknek adott otthont.” írta 
Gelencsér József A székesfehérvári katona-
élet című írásában. A város történelme során 
a katonasággal együtt mindig jelen voltak a 
hangászok, katonazenészek is, az itt állomá-
sozó ezredekhez tartozó zenekarok nyomai is 
fellelhetőek, de hivatalosan először 1897-től 
találkozhatunk helyőrségi zenekarral.

Székesfehérvár „háziezredének”, a 17. 
gyalogezrednek történetének gyökerei is a ki-
egyezést követően létrehozott Magyar Hon-
védségig nyúlnak vissza. 1886-ban alakult 
meg a 17. féldandár, két fehérvári zászlóalj-
jal, majd 1890-ben a 17. gyalogezred, amely 
a város és a megye kedvelt katonai egységé-
vé vált.4 A gyalogezred egykori laktanyája 
néhány méterre a magyar királyi V. honvéd-
kerület parancsnokságának épületétől, a mai 
Zichy liget közvetlen közelében volt. Az ez-
red hősiesen harcot az I. világháborúban, Do-
berdó és környékén vívott állóháború során 
hatalmasak voltak emberveszteségei. A fe-

zenci.hu/szocikk/katonazenekar#ixzz4M9JFHtT5
4 Somogyi obsitos: http://somogyi-obsitos.

hupont.hu/34/17-honvedes-nepfelkelo-
gyalogezred#ixzz4MQ2IqQHB

2. kép. A honvédkerületek zenekarai
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hérváriak hagyományosan minden évben, 
július 18-án a ligetben lévő 17-es honvédek 
emlékművénél emlékeznek meg az ezred hő-
seiről.

1896-ban az V. honvédkerület zenekarát a 
17. honvéd gyalogezred keretein belül állítot-
ták fel. A katonai feladatok ellátása mellett a 
város zenei életének fejlesztése is a kitűzött 
célok közé tartozott. Ezért olyan karmestert 
kerestek, akinek már mindkét területen volt 
tapasztalata. Így esett a választás Fricsay Ri-
chárdra. Fricsay a kiegyezés évében, 1867- 
ben, a „boldog békeidőkben” született Mor-
vaországban. Már öt évesen hegedülni tanult 
és nyolc évig német nyelvű zeneiskolában 
képezte magát. Zeneszerzői és karmesteri ké-
pesítését Olmützben szerezte meg. A sikeres 
karmesterképző vizsga után állami bizonyít-
ványt, zenetanári diplomát szerzett hegedű, 
zongora és orgona szakon. Tanulmányi évei 
alatt zenenövendék volt az Olmützben állo-
másozó császári és királyi 100. gyalogezred 
zenekarában. Három évi katonai szolgálat 
után zeneiskolai tanárként dolgozott, majd 
pedig a kremsieri zenekar karmestere lett. 
Zenekarával számos hangverseny-körúton 
vett részt, ahol világhírű zene- és énekművé-
szeket is kísértek. 

Fricsay Richárd 1897 –ben költözött csa-
ládjával Székesfehérvárra. A városban töltött 

17 év alatt katonai kötelezettségeinek elvég-
zése mellett példaértékű kapcsolatot terem-
tett a honvédség és a civil lakosság, város 
zenekedvelő polgársága között. A kulturális 
élet felpezsdült, zeneiskolát, városi dalárdát 
hozott létre. Zenekarának koncertjeivel meg-
hódította a dunántúli városokat. Zenepedagó-
gusként is működött a székesfehérvári állami 
főreáliskolában és a leánygimnáziumban. 
Zeneszerzői kvalitásáról állított ki fényes 
bizonyítványt honvédség és a tűzoltóság szá-
mára komponált indulóival. Nevéhez fűződik 
többek között a Kranitz –induló, ami a körzet 
hivatalos indulója lett, az Alba Regia-induló, 
ami a fehérvári 69. császári és királyi gyalog-
ezred felvonulási indulójaként használták az 
I. világháborúban. Fricsay 1902-ben kapta 
meg a magyar állampolgárságot. Zenéjével 
is kifejezte hűségét választott hazájához, és 
egyben nagy bátorságról tett tanúbizonyságot 
a kuruc dalokat  és magyar dallamokat feldol-
gozó műveivel. A honvédzenekart és karmes-
terét 1913-ban elvezényelték a helyőrségből, 
a város szimfonikus zenekara fúvósok nélkül 
maradt. Az utánpótlás, a zenészek nevelése 
érdekében alakult meg a városi Zeneiskola 
Fricsay Richárd támogatásával, Hermann 
László igazgatásával. Fricsay Richárd nem 
szakadt el teljesen Székesfehérvártól. Örökös 
tiszteletbeli karnaggyá nevezte ki a Zeneked-

3. kép. A 17-es gyalogezred hajdani laktanyája

4. kép. A 17-esek zenekara a mai Zichy ligeti 
zenepavilon előtt
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velők Egyesülete.1926- ban, karmesteri pá-
lyafutásának 40. évfordulóján a Szent–István 
teremben rendezett ünnepi hangversenyen 
Székesfehérvár közönsége hatalmas ünnep-
léssel köszöntötte. Nem feledkezett meg a 
Zeneiskoláról sem. Alapítvány tett, mely 
hozzájárult, hogy az iskola megkaphassa 
végleges otthonát. 

A Székesfehérváron eltöltött több mint 
másfél évtized tapasztalatai biztosan hoz-
zájárultak további sikeres munkásságához. 
Szakmai kiválóságát és szervezőtehetségét 
a budapesti I. honvédkerület zenekarának 
élén kamatoztathatta. Vezetése alatt a zene-
kar Budapest művészeti életének fontos té-
nyezőjévé vált, itthoni és külföldi fellépések 
során népszerűsítette a magyar zenekultúrát 
és a katonai hagyományokat. A technikai 
fejlődés lehetőségeit felismerte és kamatoz-
tatta munkájában. Zenekara több mint ezer 
rádió koncerttel és számos hanglemezzel 
szórakoztatta a zeneszerető közönséget, a 
filmgyár által készített produkciókban ka-
tonazenekarok szolgáltatták a zenét. A ka-
tonazene legmagasabb rangú vezetőjeként 
megszervezte az utánpótlás képzését, előírta 
a karmesteri diploma megszerzésének szük-
ségességét. A karmester katonai szolgálatát 
1934-ben fejezte be, de még tíz évik dirigált 
a Budapesti Koncertzenekart, utolsó hang-
versenye után egy évvel, 1945-ben hunyt el 
Budapesten.5

Fricsay Richárd élete és munkássága a ma-
gyar katonazenéről szólt. Majd fél évszáza-
don át szolgálta választott hazáját, és a ma-
gyar honvédséget. A Székesfehérváron töltött 
másfél évtized fontos fejezetévé vált a város 
zenei krónikájának is. Kiváló karmester em-
lékét megőrzendő, a város vezetése 2002 –
ben megalapította Fricsay Richárd Zenei Dí-
jat, melyet minden évben a Zene világnapján 
adományozzák oda egy, a város zenei életé-

5 Fricsai Richárd Katonazenei Hagyományőrző Egye-
sület honlapja: http://www.fricsay.hu/

ben több éven keresztül kifejtett kiemelkedő 
zenei munkásságával maradandót alkotó ze-
netanárnak, előadóművésznek, együttesnek, 
közösségnek. A székesfehérvári katonazene 
legjelentősebb alakjának állít emléket 2013 
óta a Fricsay Regionális Katonazenekari 
Fesztiválok megrendezésével Székesfehér-
vár és a honvédség is.

SZÉKESFEHÉRVÁR 
KATONAZENEKARA

A mai Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar 
méltó utódja a Fricsay Richárd által híressé 
és sikeressé tett V. honvédkerület zenekará-
nak. A két időszak között eltelt száz év alatt 
a helyőrségi katonazene sok hullámhegyet 
és hullámvölgyet élt meg. 1913 után a 17-es 
gyalogezrednek egy kisebb létszámú házi ze-
nekara alakult meg, amely nem fúvósokból, 
hanem népi hangszerek kezelésében jártas 

5. kép. Fricsay Richárd alezredes
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vonósokból állt. Az I. világháború alatt a 
zenekar sok jótékonysági koncertet adott a 
városban a hadsegélyező alap javára.1921-
től a székesfehérvári zenekar a 3. honvéd 
gyalogezred, 1930-tól pedig „Szent István 3. 
honvéd gyalogezred zenekara” nevet viselte. 
Seregi Arthur karmester nekik írta „Szent 
István indulót.” Ebben az időszakban rend-
szeresek voltak a térzenék a vasárnapi mise 
után a Zichy ligetben, a zenepavilonban. 
Az ország több nagyvárosához hasonlóan 
minden május utolsó vasárnapján rendezték 
meg a Hősök Napi emlékünnepet a világhá-
ború áldozatainak emlékére. Ez az esemény 
Székesfehérváron lampionos-katonazenés 
takarodóval és katonazenés ébresztővel egé-
szült ki, a zenepaviloni koncert bevételéből 
pedig a hősök sírkertjét tartották rendben. 
Augusztus hónapban rendezték a városban 
a „Szent István Hetet”, amelyen a zenekar 
többek között a Szent István-napi körmenet 
előtt haladva zenélt. Az 1938-as Szent Ist-
ván emlékév augusztus 15-i körmenetét hét 
fúvószenekar kísérte a helyőrségi zenekarral 
az élen. Az esti hatalmas koronázási játékok 
zenéjét is a katonazenekar szolgáltatta. A II. 
világháború ideje alatt a zenészek „rejtett 
állományban voltak”, de a háború szörnyű-
ségein és következményein „rangosztály 
nélkül közigazgatási alkalmazotti” státuszok 
sem enyhített. 1964-ig Székesfehérváron 
nem működött helyőrségi zenekar. A Magyar 

Néphadsereg 5. hadseregtörzsének megala-
kulása keltette életre újra az állandó zenekar 
igényét. A zenekar 40 fő hivatásos és öt fő 
sorkatonából állt. A zenekar hamarosan ismét 
fontos szerepet töltött be a városi rendezvé-
nyeken. Az állami ünnepségek, koszorzások 
protokolljának elengedhetetlen része volt a 
helyőrségi zenekar, kialakult a délutáni zenés 
őrségváltás szokása, a hetvenes évektől már 
énekkarokat is kísértek és sportrendezvények 
előtt is játszottak. 1972-ben, Székesfehérvár 
fennállásának 1000 éves évfordulója kapcsán 
a helyőrségi zenekar hangversenysorozatot 
adott a belvárosban. Az évfordulóhoz kap-
csolódóan a városban rendezték meg a VII. 
Országos Katonazenekari Fesztivált. A két 
napos rendezvénysorozat megnyitójaként a 
résztvevő zenekarok a Főtérre vonultak és 
látványos katonai díszelgést mutattak be, az 
este a Vörösmarty Színházban közös hang-
versenyt adtak a meghívott osztrák zeneka-
rokkal. Annak elismerésként, hogy fontos 
kapcsot tölt be a zenekar a társadalom és a 
honvédség között, 1974-ben Székesfehérvár 
a „Pro Urbe” kitüntetést adományozta, 1997-
ben Székesfehérvárért kitüntetésben részesí-
tette, 2011-ben pedig a Fricsay Richárd Zenei 
Díjat ítélte oda a helyőrség zenekarnak.6

Ruff Tamás őrnagy, a zenekar jelenlegi 
karmestere a Réz-szimfónia, 120 év katona-
zene a királyok városában című kiadványban 
ezt írta a zeneszerető olvasóknak: „A kétszer 
ötven év alatt zenészgenerációk váltották 
egymást, és az idősebb nemzedékek éppúgy 
hatással voltak  a fiatalabbakra, mint fordítva. 
Az elődök által továbbadott hagyomány min-
dig egyesült az utódok friss szellemével, így 
valóban érvényesülni látszik a herakleitoszi 
mondás: »Csak a változás állandó« és – hála 
Istennek – a közönség katonazenekarokat 
övező szeretete.”

6 Réz-szimfónia 120 év katonazene a királyok város-
ában. HTBK Székesfehérvári Szervezete, Székesfe-
hérvár, 2014.

6. kép. F 17-es gyalogezred vonósokból  
álló házi zenekara



ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG FOLYÓIRATA132

KATONZENEKARI FESZTIVÁLOK

Magyarországon napjainkban 10 katonaze-
nekar működik – Budapesten a Központi 
Zenekar és a Bp. Helyőrségi Zenekar, a légi-
erő kötelékében Szolnokon és Veszprémben, 
valamint a szárazföldi alakulatoknál: Debre-
cenben, Hódmezővásárhelyen, Kaposváron, 
Szentendrén, Székesfehérváron és Tatán. 
Veszprém kivételével a vidéki zenekarok 
mind házigazdái saját régiójuk katonazene-
kari fesztiváljának.

Legrégebbi, és talán legizgalmasabb tör-
ténete a debreceni fesztiválnak van. Az első 
Országos Katonazenekari Fesztivált 1974. 
június 14-16 között rendezték, de ezt nem 
követte a következő évben újabb. 1977-ben 
indult el valójában az a hagyomány, hogy 
Debrecen kétévente rendezi meg a katona-
zenekari fesztivált. Ilyenkor a három nap 
alatt  a katonazenészek bemutathatják hiva-
tásuk szinte minden tevékenységét  az fel-
vonulástól a koncerten, a térzenén, az alaki 
bemutatón keresztül az össz-zenekari játékig. 
A katonazenekari találkozó 1981-től öltött 
nemzetközi jelleget. Az első külföldi vendég 
a Szovjet Déli Hadseregcsoport zenekara 
volt. De az évek során érkeztek zenekarok 
Közép-Kelet Európai minden országából, 
Belgiumból, Németországból, Olaszország-
ból, Angliából, Törökországból és az Egye-
sült Államokból is. A komolyzenei számok 
mellett megjelentek a könnyűzenei-, a mu-
sical-, jazz feldolgozások, a zene mellé más 
műfajú kísérőrendezvények kapcsolódtak: 
kiállítások, hangszerbemutatók, vásárok, tű-
zijáték. 1996-ban beékelődött a két hagyo-
mányos fesztivál közé a Nemzetközi Kato-
nazenekari Gála, melyet a honfoglalás 1100 
évfordulója és a „100 éves a Magyar Hon-
védzenekar” alkalmából rendeztek. 1998-ban 
az 1948/49-es forradalom és szabadságharc, 
valamint a 150 éves Magyar Honvédség tisz-
teletére zenés koszorúzásokkal egészült ki 
a fesztivált programja. Jelenleg az utolsó, a 

XIX. Nemzetközi Katonazenekari Fesztivált 
2015. július 2. és 5. között rendezték. Vajon a 
2017-es jubileumi fesztivál tud-e újat, külön-
legeset, a közönség számára vonzót kínálni?7

A korban a következő a kaposvári Kato-
nazenekari Fesztivál, amely huszonharmadik 
éve szórakoztatja minden év júniusában a 
város főterére látogatókat.  Idén a kaposvári 
mellett a tatai, a székesfehérvári és a szolno-
ki helyőrségi zenekar szakalaki bemutatóit 
láthatta a közönség. Nem csak a megszokott 
katonazenekari darabokat, indulókat hallhat-
ta a közönség, hanem olykor tréfás koreográ-
fiával előadott könnyűzenei művek is elhang-
zottak.8

Szolnokon régi hagyománya van a kato-
nazenének. Az első katonazenekari fesztivált 
1998-ban rendezték meg. Az idei XXI. Szol-
nok Katonazenekari Fesztivál különlegessé-
ge az volt, hogy nem csak a katonazenekarok 
vettek részt rajta, hanem a Katasztrófavéde-
lem Központi Zenekara is meghívást kapott.

Dél-alföldi Regionális Katonazenekari 
Fesztivál megnevezéssel rendezi meg évente 
hagyományos zenekari programját a Hód-
mezővásárhely Helyőrségi Zenekar. 2016. 
augusztus 21-én a jubileumi tízedik rendez-
vény zajlott Hódmezővásárhelyen, a Kossuth 
téren, ahová házigazdán kívül a debreceni 
és a székesfehérvári zenekar volt hivatalos. 
A programot látványos gyepshow-k színesí-
tették az idén is, ahol a Pavane Történelmi 
Táncegyüttes és a debreceni Maskara Mazso-
rett Csoport is bemutatkozhatott.9 

A szentendrei VI. Regionális Katonazene-
kari Fesztivált 2016. szeptember 18-án tartot-
ták a szentendrei, a budapesti, a szolnoki és a 
kaposvári helyőrségi zenekar szereplésével. 
Hagyományosan a zenekarok a város külön-

7 http://www.bocskaidandar.hu/new/index.php/
component/tags/tag/42-helyorsegi-zenekar

8 https://hu-hu.facebook.com/Kaposv%C3%A1ri-F%
C3%BAv%C3%B3szenekar-104489739600311/info

9 http://www.honvedelem.hu/galeria/viii_del_alfoldi_
katonazenekari_fesztival_hodmezovasarhelyen
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böző pontján kezdtek térzenével, majd a Láz-
ár cár téren adtak közös koncertet. 

A Magyar Honvédség legfiatalabb kato-
nazenekara, a tatai dandár zenekara 2005 
márciusában alakult, de mára már jeles kép-
viselője Tata városának és az alakulatnak. 
2008 májusa óta minden évben megrendezik 
a vizek városában a Tatai Patara elnevezésű 
török kori történelmi fesztivált, amelynek 
szerves részét képezi a Tatai Regionális Ka-
tonazenekari Fesztivál is. Idén a kilencedik 
fesztiválon –nem először-, a hagyományos 
térzenével és látványos gyepshow-val nem 
csak szórakoztatni akarták az érdeklődőket, 
hanem a katonai hagyományok ápolását és a 
pályára irányítást is szolgálták.10 

FRICSAY RICHÁRD 
KATONAZENEKARI FESZTIVÁL

Székesfehérvár 1000 éves, gazdag történelmi 
múlttal rendelkezik. A város számára fontos a 
történelmi örökség és a hagyományok ápolá-
sa, nem kisebb célból, mint a város megtartó 
erejének, a lakosok közösségi összetartozá-
sának erősítése érdekében. A város vezetése 
látja a fesztiválokban rejlő lehetőségeket a 
kulturális turizmus fellendítésében, ezáltal a 
város fejlődésének elősegítésében. 

A katonazene egyik legnagyobb alakja, 
Fricsay Richárd több mint 17 éven keresztül 
dolgozott Székesfehérvár zenei életének fel-
virágoztatásáért. Munkásságával nemcsak az 
elkövetkező évek, évtizedek zenei kultúrájá-
ra volt nagy hatással, hanem mai katonazené-
szek számára is példaképként állítható.

A Székesfehérvár Helyőrség Zenekar száz 
éves múltjának sikereihez a város, a civil la-
kosság és a honvédség egymás iránti meg-
becsülése és a jól működő együttműködése 
nagyban hozzájárult Katonazenészei évtize-
dek óta vendégei voltak más helyőrségek ál-

10 http://www.tata.hu/4218/tatai_regionalis_katonaze-
nekari_es_toborzo_fesztival

tal rendezett katonazenekari fesztiváloknak, 
számtalanszor bizonyították, hogy méltó 
résztvevői ezeknek a rendezvényeknek.

Mindezen körülmények és események 
külön-külön és együttesen is hozzájárulhat-
tak ahhoz, hogy 2013-ban Székesfehérváron 
megszületett a Fricsay Richárd Regionális 
Katonazenekari Fesztivál, és azóta is minden 
évben megrendezésre kerül a Királyi Napok 
keretében.

2009-ben, a katonazenében rejlő lehetősé-
get felismerve készült egy központi koncep-
ció a fesztiválok megrendezésének országos 
szintű kiterjesztésére, úgynevezett regioná-
lisan összevont, évenként más helyőrségben 
megrendezésre kerülő katonazenei program 
kialakítására. Ebben a koncepcióban nagy 
szerepet kapott Székesfehérvár, mint az egyik 
legnagyobb múltú katonaváros, helyőrség, és 
sok évtizedes múlttal rendelkező katonaze-
nekar birtokosa. Székesfehérvár 2009-ben 
megszervezett egy regionális katonazenekari 
fesztivált, de azután egészen 2013. évig kel-
lett várni arra, hogy a város újra házigazdája 
lehessen a rendezvénynek. 

A Fricsay-fesztivál a többi regionális 
fesztiválhoz képest még kiskorúnak számít.  
Hasonlóan egy kisgyermekhez, a négy év 
alatt nem változott jelentősen, de azért min-
den rendezvény kicsit más és más volt. Az 
I. Fricsay Regionális Katonazenekari Fesz-
tiválra a házigazda mellett három zenekar 
került meghívásra: a Kaposvár Helyőrségi 
Zenekar, a Veszprém Helyőrségi Zenekar, és 
a Tata Helyőrségi Zenekar. 2013. augusztus 
16-án délután a zenészek a város négy pont-
ján adtak térzenét. A Skála áruház előtti téren 
a kaposváriak, az Alba Pláza előtt a légierő-
sök, az Országalmánál a Dandárzenekar, a 
Zichy-ligetben pedig a házigazdák, a Székes-
fehérvár Helyőrségi Zenekar szórakoztatta 
a közönséget. A térzenék után a zenekarok 
bevonultak a Városház térre, és kezdetét vet-
te a fesztivál fő programja. (7. kép) A nagy, 
összevont zenekari koncertet és a zenekarok 
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különleges látványelemekkel tűzdelt egyéni 
bemutatóit több száz néző tekintette meg, és 
hatalmas tapssal fejezte ki tetszését.  Ez után 
a zenekarok zenés felvezetéssel átvezették a 
meghívott vendégeket a Zichy-ligetbe, ahol 
az est méltó befejezéseként a népszerű Hon-
véd Együttes ünnepi műsorát tekinthették 
meg.11 

A következő évben a Magyar Légierő 
Napján, augusztus 15-én rendezték meg a 
II. Fricsay Katonazenekari Fesztivált. Szé-
kesfehérvár közterein ismét megjelentek az 
MH Összhaderőnemi Parancsnokság katona-
zenészei. Az előző év programjától eltérően 
a tataiak helyett a debreceniek mutatták be 
magas szintű zenei tudásukat. Ennek a ren-
dezvénynek a különlegességet még az is adta, 
hogy 2014-ben a debreceni zenekar fennállá-
sának 60., a székesfehérvári zenekar az 50. 
évfordulóját ünnepelte.12 

A harmadik fesztivál különlegességét 
2015. augusztus 18-án az adta, hogy két kék 
és két barna egyenruhás zenekar szakalaki 
bemutatóját tekinthették meg a szép szám-
mal összegyűlt érdeklődők. A veszprémiek 
és a kaposváriak mellé új vendégként a szol-

11 http://artnews.hu/2013/07/25/kiralyi-napok-
szekesfehervaron/

12 http://webradio.hu/hirek/kultura/kibovult_tar-
talommal_rendezik_meg_augusztusban_a_
szekesfehervari_kiralyi_napokat

noki légierő zenekar csatlakozott. Újdonsá-
got hozott az is, hogy a közös koncert nem a 
megszokott Főtéren, hanem a tágasabb Zichy 
liget előtti téren kapott helyet.13 

2016. augusztus 16-án ünnepelte negyedik 
születésnapját a Fricsay fesztivál. A össze-
gyűlt óriási tömeg tapsviharral köszönte meg 
a három fellépő katonazenekarnak a színvo-
nalas és rendkívül szórakoztató produkció-
kat, amelyeket a zenészek a hagyományos 
zenélés mellett énekkel, tánccal és humorral 
fűszereztek. A fehérvári, a kaposvári és a ta-
tai zenészek közös záró számként a fergete-
ges C-moll csárdással zártak, mellyel látha-
tóan belopták magukat a közönség szívébe, 
remélhetőleg annyira, hogy a következő év-
ben is kíváncsiak lesznek a folytatásra.14 

A fesztivál 2013-as Szent István Emlékév 
óta Székesfehérvári Királyi Napok elmarad-
hatatlan részévé vált. Ruff Tamás őrnagy 
már a kezdetektől részt vett a házigazda ze-
nekar karnagyaként a fesztivál tervezésében 
és a megvalósításában. A negyedik sikeres 
rendezvény után így összegezte ezt az idő-
szakot: „A fesztivál nagyon impozáns sze-
repet kapott a város és a zenekar életében, 
méltó helyre került a Királyi Napok program 
kavalkádjában.”

ÖSSZEGZÉS

Székesfehérvár belvárosa az augusztus 20-
át megelőző napokban zenei, kulturális és 
szórakoztató programokban nagyon gazdag. 
A rendezvények szorosan követik egymást, 
van, hogy időnként még párhuzamosan is zaj-
lanak. A fesztivál nézettségét, ismertségét elő-
segítheti a Királyi Napokra érkező nagyszámú 
látogató, turista, de a látványos, vonzó híres-

13 http://www.szfvar.katolikus.hu/hirek/iii--
fricsay-richard-regionalis-katonazenekari-
fesztival-20150818

14 http://www.szekesfehervar.hu/index.
php?pg=news_177720

7. kép. A zenekarok bevonulása a Városháztérre
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ségeket is felvonultató rendezvények áradatá-
ban el is veszítheti egyedi varázsát. A Fricsay 
Katonazenekari Fesztivál egy jól működő, 
sikeres fesztivál. De – bár a műsorok összeál-
lításában él a karmesteri, művészi szabadság, 
és minden évben meglepetésekkel, új ötle-
tekkel fűszerezett műsort tekinthetünk meg 
-, a rendezvény levezetési módja és tartalmi 
elemeinek többsége a honvédség által, köz-
pontilag meghatározott. Véleményem szerint 
a jövőben a fesztivál kavalkádban megújulás 
nélkül a katonazenekari program nem lesz ké-
pes versenyt futni a nézők „kegyeiért”. Talán 
így négy sikeres év után, a kisgyermek korból 
kilépve érdemes lenne a Fricsay Katonazene-

kari Fesztivál jelenlegi tartalmát, szerepét, a 
rendezvény helyét, idejét átgondolni. Megfo-
galmazódik bennem néhány kérdés.  Nincs-e 
szükség a fesztivál eddigi, megszokott formá-
ján változtatni? Lehetne-e új ötletekkel, ele-
mekkel felfrissíteni, vagy akár új arculatot ki-
alakítani? Más időben, más helyen megtartva 
nem kapna-e új lehetőségeket a rendezvény? 
Talán kinőtte a fesztivál 4 évesen eddigi ru-
háját, és át kellene szabni. Az új ruhához kell 
egy jó szabásminta, ügyes kezű, elhivatott 
szabók, és azok a mecénások, akik fantáziát 
látnak az új ruha megvalósításában. 

2013-ban, az I. Fricsay Richárd Katona-
zenekari Fesztivál megszületésénél Domján 
László vezérőrnagy, az MH Összhaderőnemi 
Parancsnokság akkori parancsnoka „bábás-
kodott”. Az ő megnyitó beszédével indítot-
tam írásom, és abból választom zárógon-
dolataimat is: „A fúvószenekarok mindig 
közönségsikert aratnak – a katonazene lel-
kesít; varázsát az egyedülálló ritmus, tem-
pó, dinamika és az összecsengés adja. Nem 
véletlen, hogy katonazenénk a kezdetektől a 
mai napig a nemzeti öntudat egyik fenntar-
tó, meghatározó erejét a mostanihoz hasonló 
fesztiválok adják.”

8. kép. Fesztivál a Zichy liget előtti téren

9. kép. A IV. Fricsay Katonazenekari Fesztivál
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A Magyar Honvédség, és a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Atommag Kutató Intézete a ka-
tonai-civil együttműködés jegyében 2014. 08. 
25–09. 05 között, a romániai Retyezát hegy-
ségben (Déli-Kárpátok) található Bukura-
tónál hajtott végre tudományos kutatóexpe-
díciót, amelynek tizenkét napos időtartama 
alatt kutatók, valamint a speciális feladatra 
kiképzett katonabúvárok közös munkája során 
mederfelderítés, élővilág megfigyelés, és víz 
alatti fúrásminták vételezése volt az elérendő 
cél. Ennek az expedíciónak a történetéről, a 
civil-katonai szakmai kapcsolatok alakulásá-
ról, valamint az expedíció katonai, és búvár 
vezetőjeként szerzett tapasztalatokról írtam le 
gondolataimat kisebb tanulmány formájában.

A közös munka lehetősége

Dr. Braun Mihály, a Magyar Tudományos 
Akadémia Atommagkutató Intézet tudo-
mányos munkatársa – a tervezett expedíció 
vezetője – 2014. április 23-án kereste meg 
hivatalosan a Magyar Honvédség 5. Bocskai 
István Lövészdandár parancsnokát. A meg-
keresés oka, egy tudományos kutatóexpedí-
ció indítása volt (Románia, Déli-Kárpátok) 
Bukura-tóhoz 2014 augusztusa-szeptembere 
között, 10–12 nap időtartamban. Az expedí-
ció céljai közé tűzte ki a víz alatti élővilág, 
fenékviszonyok, áramlatok megfigyelését, 
dokumentálását víz alatti filmrögzítő eszkö-
zök segítségével, különböző típusú mintavé-
telek, valamint víz alatti fúrási feladatokat. 
A tervek szerint, az expedíció szervezői, 

civil kutatócsapatának tagjai, valamint a 
közreműködő felek, az Eötvös Lóránd Tu-
domány Egyetem, valamint a Ma gyar Tudo-
mányos Akadémia Atommag Kutató Intézet 
munkatársaiból, kutatóiból szerveződtek. Az 
expedícióvezető kérése alapján, a Magyar 
Honvédség részéről nyolc fő felderítő búvár-
ral – előzetes egyeztetés szerint, a Magyar 
Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár 
24. Bornemissza Gergely felderítő zászlóalj 
búvár állományával – járult hozzá a tudomá-
nyos kutató expedícióhoz. A későbbiekben 
végzett tervező munka során1, ez a nyolc fő 
további két fővel – a Magyar Honvédség 37. 
II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred műszaki 
búváraival – bővült ki, a búvár merülések 
biztonságosabb végrehajtásának céljából.

A tervezési, szervezési fázis kidolgozása 
alatt együttműködési megállapodás köttetett 
a közreműködő felek között. Az együttmű-
ködés célja a tudományos kutatóexpedíci-
óban résztvevők számára a jogszabályokon 
túlmutató, közös tevékenység segítése volt, 
a költséghatékonyság figyelembe vételével. 
A Magyar Tudományos Akadémia Atom-
mag Kutató Intézete vállalta az expedíció 
tudományos feladatainak megszervezését és 
koordinálását. A tudományos vizsgálatokhoz 
kiemelten fontos személyi és laboratóriumi 
hátteret. Az expedícióhoz szükséges – belé-
pési, merülési, mintagyűjtési, kutatási – en-

1 A tervező, szervező munkába szervesen bekapcsolódott 
a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Magyar Hon-
védség Összhaderőnemi Parancsnoksága is.

MIKLÓS BENCE ZÁSZLÓS:  
A BUKURA-TÓ TUDOMÁNYOS EXPEDÍCIÓJÁNAK 

KATONABÚVÁR VONATKOZÁSAI

K I T E K I N T Ő
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gedélyek beszerzését tudományos együtt-
működés keretében, mivel a vizsgálandó tó 
egy nemzeti park területén fekszik. Továb-
biakban biztosította, az expedícióban részt 
vevő személyek és felszerelések szállítását, 
beleértve az üzemanyag, és egyéb utazási költ-
ségeket is. Vállalta, hogy koordinálja az expe-
díció helyszínén működő Salvamont2 magas-
hegyi mentőbázis, és annak szolgálatban lévő 
csoportjának segítségével, az elengedhetetlen 
kutatási-mentési feladatokat előre nem látha-
tó vészhelyzet esetén. A Magyar Honvédség, 
az expedíció sikeres végrehajtásának érdeké-
ben vállalta, hogy biztosítja, a kutató munkák 
során használatos búvárfelszereléseket, bele-
értve a palacktöltő kompresszort. Az expe-
díció egész időtartamára a katonák részére 
napidíjat, illetve a búvár, és általános baleset 
biztosítást, az étkezést készétel, illetve egyéb 
konzerv, valamint hosszú lejárati idejű egyéb 
élelmiszer formájában.

A tervezett biztosítási, és működési felté-
telek, valamint a kutatásvezető által közrebo-
csátott várható környezeti viszonyok, kutatási 
körülmények tanulmányozása során egyértel-
műen megmutatkozott, hogy a tudományos 
kutató expedíció alatt végrehajtandó búvár-
merülések – magashegyi merülés3, hidegví-
zi merülés4, magashegyi speciális víz alatti 
viszonyok – valamint a hegyi körülmények 
adta lehetőség kiképzés szempontjából fel-
becsülhetetlen értéket képviselne. Magyar 
katonabúvár eddig 700 méter tengerszint fe-
letti merülést hivatalosan nem hajtott végre. 
Ezek a merülési feladatok tengerszint felett 
2000–2100 méter magasságba tervezettek. 
A tervezés főbb irányvonalainak meghatáro-
zásával, valamint az engedélyeztetési eljárások 

2 Román magashegyi kutató-mentő szolgálat.
3 Búvárgyakorlatban magashegyi merülésnek nevezzük 

a (Balti-tengertől számított) 701 métert meghaladó 
tengerszint feletti magasságot.

4 Hidegvízi merülésről a 14 °C alatti víz hő mérséklet 
esetén beszélünk, amely a különleges merülések 
kategóriájába tartozik.

pozitív elbírálása után, a közös munka lehető-
sége a Magyar Honvédség, és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Atommag Kutató Intézete 
között 2014. június hónapra realizálódott, így 
elkezdődhetett a kiképzési tervek, felkészíté-
si okmányok kidolgozása, illetve a civil, és 
katonai résztvevők célfelkészítése.

Előkészületek, és összekovácsolódás

Egy tudományos kutatóexpedícióra történő 
felkészítés megtervezése során több tényezőt 
is figyelembe kell venni, hiszen az alapvető 
képzéseken kívül nélkülözhetetlen a civil, és 
katonai vezetés gondolkodásmódjának egy-
ségesítése, mely át tudja fogni az expedíció 
egészét, és központosítja azt a gondolkodás-
módot, ami a felmerülő feladatok, problémák 
leküzdésében segíti a vezetőket. A Magyar 
Honvédségben hatályban lévő búvár szakuta-
sítás merülési szabályzata – amely vonatkozik 
minden, a Magyar Honvédség állományában 
szolgálatot teljesítő illetve búvártevékenysé-
get folytató katona búvárra, és meghatározza a 
merülések megszervezésére, valamint végre-
hajtására vonatkozó legfontosabb előírásokat 
– több részre osztja fel a merülések típusait. 
Ezek közül az expedíció vonatkozásában a ten-
gerszint szerinti, és a vízhőmérséklet szerinti 
meghatározás játszotta a legnagyobb szerepet 
a felkészülési tervek összeállításában, a kutató 
eszközök víz alatti alkalmazásának begyakor-
lásán, és a teljes körű fizikai felkészítésen kí-
vül. Itt említeném meg, és emelném ki a búvár 
felszerelések és egyéb víz alatt használandó 
kiegészítő felszerelések összeállításának fon-
tosságát a merülési feladatoknak megfelelően. 
A már említett hideg vízi – 9–11 °C – környe-
zet megköveteli a nagyobb hővédelmet adó 
úgynevezett „száraz búvárruha” viselését a 
merülések során, mivel ez az öltözet tudja úgy 
elszigetelni a búvárt a hideg víztől, hogy meg-
előzve a kihűlést az hosszabb ideig munkaké-
pességét megőrizze. Ugyanakkor azt is fontos 
figyelembe venni, hogy a hideg vízi környezet 



ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG FOLYÓIRATA138

hatása miatt jelentősen megnövekszik a bú-
vár levegőfogyasztása. A gyakorlatban ez azt 
jelenti, hogy nagyobb űrméretű palackot kell 
használni a merüléseknél. Szem előtt kell tar-
tani a tervezésnél azonban azt a tényt is, hogy 
egy 200 bár üzemi nyomásra töltött, megfe-
lelő méretű – az expedíció vonatkozásában 
minimum 15 literes – sűrített levegős palack 
súlya 23 kilogramm. Ebből a nélkülözhetetlen 
felszerelésből a szükséges mennyiséget – az 
alaptábortól, a kutatótábor merülési helyéig 
– kézi erővel fel kell szállítani. Végezetül, a 
búvár feladatok végrehajtása után napi rend-
szerességgel, az alaptáborba vissza kell vinni 
a palackokat feltöltés céljából, mert a kutatási 
helyszín egy természetvédelmi területen fek-
szik, ahol robbanómotoros eszközöket (pa-
lacktöltő kompresszort) használni szigorúan 
tilos. A másik sajátossága a magashegyi me-
rülések tulajdonságainak, a dekompressziós 
idők kitolódása, és a dekompressziós mély-
ségek növekedése az alacsonyabb tengerszint 
szerinti merülési tartományokhoz viszonyítva. 
A búvárgyakorlatban ez azt jelenti, hogy az ál-
talánosságban – 0-700 méter, vagy 700-1500 
méter tengerszint felett – alkalmazott dekomp-
ressziós táblázatokat ebben a magasságban 
már nem lehet használni, mert keszonbeteg-
ség alakulhat ki, ez pedig súlyos, maradandó 
sérülésekkel, akár halállal is végződhet. Érte-
lemszerűen, a merülések tervezésénél mindig 
a legbiztonságosabb irányt tartjuk szem előtt, 
ezért alapvetően a merülési körülményeknek 
– az expedíció esetében magashegyi merü-
lési profilra is beállítható – megfelelő típusú 
búvárkomputerekkel5 illetve úgynevezett de-

5 A búvárkomputer, olyan, a búvárkodásban használatos 
műszer, amely a merüléssel kapcsolatos legfontosabb 
adatokat – vízhőfok, emelkedési sebesség, adott 
mélység információ, a merülés során elért legnagyobb 
mélysége, hátralévő null dekompressziós idő számítása, 
stb. – szolgáltatja a búvár számára a víz alatt, illetve 
tárolja azokat a memóriájában, így a későbbiek során, 
számítógépen grafikusan megjeleníthető az adott 
merülés profilja, és adatai.

kompresszió nélküli6 merülésekkel kell szá-
molni a tervezésnél. Egy komputer nemcsak 
a dekompressziós megállókat számolja, és 
jelzi a merülő búvárt a feladata elvégzésé-
ben, de olyan plusz adatokat is szolgáltat fel-
használójának, amik a kutatás és adatgyűjtés 
szempontjából fontosak lehetnek a későbbiek 
során. Azonban a merülés megtervezésénél 
figyelembe kell venni, hogy ami elromolhat, 
az el is romlik. Ezért több szempontból is 
érdemes tartalék tervként a dekompressziós 
táblázat használata. Hasznos lehet egyrészről, 
a búvárkomputer merülés közbeni meghibá-
sodása okozta vészhelyzet kiküszöbölésének 
céljából, másrészt pedig a búvárok merülés 
előtti tervezéseinek begyakoroltatása szem-
pontjából is. A felkészülés során végzett ku-
tatásaim ellenére nem találtam olyan magas-
hegyi merülési táblázatot, mely 2000-2100 
méteres tengerszint feletti magasságra hoztak 
létre. Ennek a hiánynak a kiküszöbölésére ál-
lítottam össze saját magashegyi dekompresz-
sziós táblázatomat, a magashegyi merülések 
nyomásváltozási együtthatók korrekciós út-
mutatásainak, valamint más merülés tervező 
programoknak a figyelembevételével. Mind-
ezek ellenére, a táblázat alkalmazását csak 
vészhelyzet esetére, illetve gyakorlás céljából 
javasoltam búváraimnak, hiszen használatuk 
esetünkben csak másodlagos helyet foglalt el a 
búvárkomputerekéhez képest. Természetesen, 
az előkészületek során nem csak a felkészítést, 
de a teljes körű, átfogó biztosítást is meg kell 
tervezni az expedíció egészére. Ilyenek pél-
dául, az élelmezési, gépjármű technikai, mű-
szaki, személyi, és egészségügyi biztosítások. 
Ezen alapvető járandóságok megszervezése 
nélkül semmilyen hasonló jellegű, extrém 

6 Dekompresszió nélkülinek hívjuk azt a merülést, ahol 
a biztonsági megálló kivételével nem számolunk 
külön dekompressziós szintekkel, így a felemelkedés 
– a merülési szabályzat betartásával – viszonylagosan 
folyamatos, és nem feltételezi külön megállók 
beiktatását.
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igénybevételt feltételező expedíciós vállalko-
zásba belefogni nem szabad.

A kiképzés tervezésénél egy háromirányú 
célfelkészítésre lett a hangsúly fektetve. Az 
alkotóelemek úgy lettek összeállítva, hogy 
azok piramisszerűen épültek egymásra olyan 
elgondolással, ami a résztvevő katonák lehe-
tő legjobb, és legszéleskörűbb felkészítését 
tette lehetővé, figyelembe véve az expedíció 
tudományos jellegű kiszolgálását7 is. A ki-
képzési piramis alapja, egyben legfontosabb 
része a fizikai teljesítőképességek fokozása. 
A célirányú felkészítés mintegy két hónapot 
ölelt fel, hiszen a kiváló fizikai felkészültség 
a magashegyi, zord körülményekben végre-
hajtott extrém igénybevétel miatt az egyik 
legfőbb alappillére az expedíció sikeres vég-
rehajtásának.

Második elemeként a kiképzésnek, az elmé-
leti felkészítés tantermi, és gyakorlati részei-
nek fontosságát említeném, amely a Magyar 
Tudományos Akadémia Atommag Kutató 
Intézetében, Debrecenben volt végrehajtva. 
Az egy hetes időtartamra tervezett elméleti 
foglalkozás keretein belül megvalósult a rész-
letes kidolgozói munka, illetve egyeztetés az 
expedícióval – annak végrehajtás specifikus 
időrendi beosztásának meghatározásával – 
kapcsolatban. Ezen kívül az elméleti képzés 
gyakorlati része tartalmazta a kutatóexpedí-
ció során használandó speciális felszerelések 
megismerésére, azok kezelésének, karbantar-
tásának elsajátítására, a kutatómerülések során 
végrehajtandó merülési feladatok tudományos 
fontosságára, a dokumentálás folyamatos-
ságára, valamint a merülések során felszínre 
hozott minták kezelésére, és alapszintű feldol-
gozására történő célfelkészítést is.

7 Tudományos expedíció során a katonáknak alapvető 
szinten együtt kellett tudniuk dolgozni a kutató munkát 
végző tudósokkal, így a kiképzésnek tartalmaznia kellett 
bizonyos fokú tudományos felkészítést is a mintavevő, 
és fúró berendezésének kezelésének, valamint a 
begyűjtendő minták meghatározásának vonatkozásában.

Végül a legnehezebb, és legösszetettebb al-
kotóelemként a közösen végrehajtott – civil-
katonai – gyakorlati felkészítés is beépítésre 
került a már említett kiképzési piramisba. Az 
egy hetet igénybe vevő szárazföldi, illetve 
vízi képzés helyszínének a Holt-Tisza csong-
rádi szakasza, valamint a Magyar Honvédség 
37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred Búvár 
Kiképző Bázisa (Szentes), lett kijelölve, a bú-
várkiképző részleg bevonásával. A helyszínek 
kiválasztása természetesen nem a véletlen 
műve volt. A Holt-Tiszán található medervi-
szonyok hasonlítanak a kutató expedíció során 
vizsgálandó Bukura-tó iszapos jellegű meder 
tulajdonságaihoz. Különbségként lehet meg-
említeni, a víz hőfokát, a víz alatti látótávol-
ságot, valamint azt a tényt, hogy a Holt-Tiszán 
található iszapréteg vastagsága jóval kisebb, 
mint magashegyi társáé. A fokozatosság el-
vét szem előtt tartva, a gyakorlati felkészítés 
védett vízi környezetben8 kezdődött abban a 
tanmedencében, ami jelenleg a magyar kato-
nabúvárok bölcsőjeként számon tartott Búvár 
Kiképző Bázison található. Az itt szolgálatot 
teljesítő Búvár Kiképző Részleg oktató, és 
mentőbúvárai biztosították a csoport felké-
szülését, illetve látták el szakmai tanácsaikkal 
a felkészülő állományt, akiknek a medencés 
merülések során el kellett sajátítani a magas-
hegyi merülések alatt kezelendő víz alatti fúró 
berendezés össze-és szétszerelésének fázisa-
it, annak működtetését, felmerülő problémák 
esetén azok áthidalását, a fúrási procedúrák 
során használandó víz alatti jelek-jelzések ki-
dolgozását, valamint a mintavevő készülékek 
biztonságos használatát. A képzés második 
felében a tanmedencében tanult gyakorlati fo-
gásokat tökéletesítették – a tervezett expedíció 
víz alatti körülményeit legjobban megjelenítő 
csongrádi Holt-Tisza különböző mélységei-
ben – merülések során a búvárok, kiegészítve 

8 A Magyar Honvédség Búvár Szakutasítása alapján, 
védett vízi a merülés, ha az a kiképzési merülés keretein 
belül, uszodai körülmények között kerül végrehajtásra.
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a már elsajátított képességeket, a tényleges 
próbafúrásokkal, víz alatti fúrásminták vételé-
vel, illetve a vízközi, és meder mintavételi el-
járásokkal. A kiképzési piramis záróköveként, 
a közös parancsnoki munka lett egységesítve. 
Ennek fontossága a tudományos kutatóex-
pedícióra kijelöl állomány összekovácsolása 
szempontjából volt felbecsülhetetlen jelen-
tőségű, hiszen az expedíció civil vezetés alá 
beosztott katonai csoporttal indult útnak. Ez 
azt jelentette, hogy a tudományos kérdések-
ben, valamint a kutatási feladatok változása-
it illetően, a vizsgálatok folyamatát, és azok 
fontosságának besorolását az expedíció civil 
vezetőjének – aki egyben a kutatás vezetője 
is volt – kell meghatároznia. A tudósok által 
kiadott feladatok gyakorlati megvalósítását, 
azok kivitelezésének módjait, viszont már a 
katonabúvár csoport szakmai parancsnokának 
– egyben a merülések vezetőjének – kell meg-
terveznie, és eligazítás keretein belül lekom-
munikálnia a beosztott állománnyal, hiszen 
minden balesetből, egyéb problémából adódó 
felelősség őt terheli. Mindemellett, az expedí-
ció során felmerülő bármilyen előre nem lát-
ható esemény miatt bekövetkezendő vezetési 
hierarchiának esetleges felborulása nem aka-
dályozhatta a kitűzött kutatási célok sikerét. 
A civil-katonai vezetés egymásba integrálását, 
valamint a parancsnoki lánc felépítését így 
gondosan, nagy odafigyeléssel kellett megal-
kotni, a két csoport közötti tökéletes összhang 
elérésének érdekében.

A búvármerülések, és a kutatómunka 
összegzése, kiértékelése a tudományos 

expedíció tükrében

A búvármerülések tudományos kiértékelése 
összetett, mert több alapvető felderítési, kuta-
tási megfigyelésből, azok rétegelemként való 
egymásba illesztéséből áll össze. Ezen elemek 
egyenkénti kibontása, leírása szükséges ahhoz, 
hogy átfogó képet kaphassunk az expedíció so-
rán végrehajtott merülésekről, és annak megér-

téséről, ahogy ezek a vizsgált rétegek egymás-
ra épülve tudományos egységet képeznek.

Az expedíció ütemterve
A teljes készenlétet 2014. augusztus 22-re 
elérő csoport, 25-én reggel indult útnak a 
romániai Retyezát hegységbe lévő Poiana 
Pelegii-be, ahol még aznap alaptábort léte-
sített. A kutatótábor kiépítése 2050 méteres 
tengerszint feletti magasságban másnap tör-
tént meg. A búvárfelszereléseket, a kutatá-
si feladatok során használt szakanyagokat, 
valamint a víz alatti fúró berendezéseket 
augusztus 26-án telepítették a munkacsopor-
tok a Bukura-tó kijelölt szakaszán. Az akk-
limatizálódás9 végrehajtásának érdekében a 
búvármerülések augusztus 27-én kezdődtek, 
és szeptember 3-ig tartottak, összesen nyolc 
nap időtartamban. A kutatási feladatok során 
használt felszerelések, és egyéb berende-
zések, a kinyert növényzet, víz, lengőiszap, 
iszap, illetve fúrásminták, a vizsgált terület-
ről alaptáborba történő átcsoportosítása, va-
lamint a kutatótábor szeptember 4-i bontása 
után, a tudományos kutatóexpedíciót szep-
tember 5-én délután zárta le Dr. Braun Mi-
hály – az expedíció vezetője – Debrecenben.

A Retyezát-hegység jellemzése
A Retyezát-hegység (Munţii Retezat), a Déli 
Kárpátok része, és Hunyad megyében talál-
ható. Területe 900 négyzetkilométer, leg-
magasabb pontja a Peleaga csúcs (2509 m). 
Románia első nemzeti parkja, amit 1935-ben 
alapítottak. 20 100 hektár területével a leg-
nagyobb nemzeti park az országban. 1979-
ben bioszféra rezervátummá nyilvánították. 
1980-ban a park UNESCO védelem alá ke-
rült. A hegység alapkőzetét a gránit alkotja. 

9 Az új természeti környezethez való alkalmazkodás, a 
búvár merülés szempontjából játszik fontos szerepet. 
Magashegyi körülmények között, nagy fizikai 
igénybevétel mellett, mélymerülések végrehajtásánál 
akklimatizáció hiányában megnő a valószínűsége a 
dekompressziós betegség kialakulásának.
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Retyezát hegységben két klimatikus zónát 
különböztetünk meg. 700–1800 méter közöt-
ti magasságban a szubalpesi, a fölött, pedig 
az alpesi zónát. A felső régió évi csapadék-
átlaga eléri az 1400–1600 mm-t. A hegy-
csúcsok közelében, még nyáron sem ritkák 
a hózáporok. Az évi középhőmérséklet 2000 
méter felett –1 és –3 °C között alakul, és a 
fagyos napok számának évi átlaga meghalad-
ja 250–265-öt. A 2000 méter magasságú ge-
rinceken állandóan fúj az 5–7 m/s sebességű 
szél, ami frontátvonulások idején 40–50 m/s 
sebességre erősödik. A növénytakaró ösz-
szetétele változatos. Az alsóbb szakaszokon 
vegyes erdősáv található. 1700 méter körül 
ritkulni kezd az erdősáv, és helyét a gyalog, 
vagy törpefenyő veszi át. A gleccser völgyek, 
és völgykatlanok oldalaiban összefüggő cser-
jések találhatók. A hegység állatvilága szin-
tén sokszínű. A Retyezátban van a Kárpátok 
legtöbb tengerszeme (82 db). Ebből a legna-
gyobb kiterjedésű a Bukura-tó.

A Bukura-tó jellemzése búvárszemmel
Erdély legnagyobb glaciális eredetű tava. Az 
észak-déli irányban, megközelítően 600 mé-
ter hosszan elnyúló, 200 méter széles tó fe-
lülete mintegy 8,9 hektár. Mélység tekinteté-
ben a Retyezát hegység negyedik legmélyebb 
tava. Általunk mért legnagyobb mélysége 16 
méter, átlagos mélysége pedig 7 méter az au-
gusztusi időjárási viszonyoknak megfelelő-
en. Víztérfogata 636 118 m3.

Partvonala körben sziklás profilt mutat, ami 
a parttól a víz irányába 5-6 méteres távolság-
ra, és 3-4 méteres mélységben fokozatosan 
iszapos jelleget vesz fel. A vízre szállás a part 
tagoltsága, és sziklás természete miatt igen 
körülményes, balesetveszélyes. A tó nyolc 
méteres mélységéig a meder iszapos, köves. 
Nyolc métertől tizenhat méteres mélységig kü-
lönböző fajtájú, összefüggő területű víz alatti 
növényzet, és élővilág található. A tóban kü-
lönféle halak élnek, melyeket azonban csak 
a partról nézve, és víz alatti radarral sikerült 

1. kép. A Bukura-tó (készítette Miklós Bence zls.)
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észlelni, így pontosabb besorolásuk nem volt 
lehetséges. A vízhőfok 0-9 méteres mélysé-
gig 10–11 °C, ami 9–16 méteres mélységben 
is csak 9–10 °C hűl. A Bukura-tóban áramlás 
nem érzékelhető, és vízének hőmérséklete a 
mélység függvényében nem változik jelentő-
sen, valamint nem található hővonal a vízréte-
gek között, ezért feltételezhetően keverednek 
a vízrétegek. A tó felső harmadánál található, 
egymással megközelítően szemben álló parto-
kon elhelyezkedő két kisebb patak (befolyó), 
melyek a tavat táplálják. A tó délnyugati vé-
gében, a bal alsó részénél lévő kiöblösödés 
középszakaszánál jött létre a kifolyóág, mely 
az átfolyó vizet a felszínen szállítva tölti fel a 
Bukura-tó „alatt” található kisebb, szintén gla-
ciális eredetű tavat. A kifolyó résznél víz alatti 
elszívást a merülések során nem érzékeltünk, 
tehát a kifolyás felszíni irányba mutat. A befo-
lyó, és kifolyó részeknél a látás – a különbö-
ző minőségű víz keveredése, és medret borító 
finom szemcse felverődésnek köszönhetően 
– 2 méterre romlik. A tóban található átlagos 
látótáv 4 méterben állapítható meg, ami sokkal 
rosszabbnak minősíthető a hasonló jellegű ma-
gashegyi tavakéhoz képest, ahol a 10–14 mé-
teres víz alatti látótávolság sem ritka. A nyolc 
napig tartó felderítő búvár merülések során a 
tóban két nagyobb, széltében nyújtott víz alat-
ti medence volt felfedezhető, ezek maximális 
mélysége 16 méter. A medencéket egy víz alat-
ti hátság köti össze, melynek átlagmélysége 
6 méter körüli, irányát nyugat-keletinek lehet 
meghatározni. A két medence irányába a me-
der lejtése mintegy 45 fokban figyelhető meg.

A merülések jellemzése
A kiképzési terveknek megfelelően két, önál-
ló feladat végrehajtásra képes búvár csoport-
ban lettek kivitelezve a merülések. A fúrócso-
port feladata tudományos vizsgálat céljából, 
a fúróberendezések összeállítása, vízi úton 
a mintavétel helyére való beúsztatása, ott a 
fúrási munkák kiszolgálása, segítése víz fel-
színi, vízközi, és a meder szinteken. A fúrás 

eljárás során kinyert minták biztonságos 
partra szállítása, majd azok utazáshoz törté-
nő előkészítése. A felderítő csoport feladata 
a flóra és fauna vizsgálata a Bukura-tó vonat-
kozásában. A mélység, környezet, látás, és 
hő, valamint mederviszonyok megfigyelése, 
filmezése, dokumentálása. A kutatás szem-
szögéből érdekes, a tó különböző és előre 
meghatározott pontjain kinyerhető növény-
zet, víz, lengőiszap, iszap minták vételezése 
különböző mélységekben. Szakmai perspek-
tívából nézve mindkét csoport rendelkezett 
merülésvezetővel, mentőbúvárral, beosztott 
búvárokkal, illetve tudományos munka-
társsal. A búvárok a Magyar Honvédségnél 
rendszeresített búvárfelszereléseiket hasz-
nálták merüléseik során. Ezek közül is a 15 
literes sűrített levegős acél búvár palackokat, 
a száraz búvárruhákat, búvárkomputereket, 
valamint a víz alatti kamerákat emelném ki 
fontosságuk szempontjából. Fúrásmintákat 
négy különböző helyről, a Bukura-tóból, Flo-
rica-tóból, és Viorica-tóból is sikerült venni, 
azonban kutató merülések csak a Bukura-
tóban valósultak meg. A retyezáti Nemzeti 
Park engedélyének hiányában, a Florica és a 
Viorica-tavakban a búvárkodás tilos volt, így 
a víz alatti tulajdonságaikat sem tudtuk merü-
lések útján megvizsgálni, ezért a tanulmány 
nézőpontjából kapcsolatos adatokat a két tó 
összefüggésében itt nem rögzítettem.

Kutatási, minta vételélezési pontok  
a Bukura-tó tekintetében
A fúrócsoportban a búvárok a víz alatti fú-
rást segítették elő a meder iszapos közegében 
dolgozva 16-24 méteres mélységben. A fúrás 
a tó első harmadánál található medencéjének 
legmélyebb pontján lett végrehajtva. A fel-
derítő csoport négy, a tó teljes szélességében 
kijelölt keresztmetszeti vonal mentén hozott 
fel 32 helyről vízmintát, és 64 különféle 
iszapmintát. Megvizsgálta a két befolyó, és 
a kifolyó ágakat, azok környezetét, valamint 
mintákat gyűjtött belőle. Felderítette, lefil-
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mezte a tó felső részénél található víz alatti 
„leszakadó sziklafal” tulajdonságait, környe-
zetét. Tanulmányozta a tóban lévő élővilá-
got, megvizsgálta a tóban található általános 
mélységeket, növényzetet, látási, és hő, vala-
mint mederviszonyokat. Az összes vizsgálati 
helyszínen a pontos helymeghatározás érde-
kében GPS bemérés történt, valamint több 
víz alatti film, és fénykép anyag is készült, 
így a minták a későbbiek során is azonosítha-
tóak, összehasonlíthatóak lesznek.

Tapasztalatok a civil-katonai szakmai 
kapcsolatok, és a merülésvezetés  

tekintetében

A kutatótáborban lévő felszerelésre a román 
magashegyi kutató mentő szolgálat járőrei 
vigyáztak. A kutatótábor, és az alaptábor kö-
zötti rádió összeköttetés szintén az említett 
mentőcsoport közreműködésével lett biztosít-
va. Az expedíció során kialakított pozitív irá-
nyú kapcsolat a helyi kutató-mentő csoporttal 
könnyebbé tette az expedíció helyzetét, mind 

a felszerelések őrzésének tekintetében, mind 
az egészségügyi biztosítás tekintetében is. Az 
expedíció személyi állományának elhelyezése, 
és a szükséges felszerelés tárolása jó minőségű 
civil túrasátrakban történt. A kutatótábor te-
rületén gyakran előforduló rossz, szélsőséges 
időjárási körülmények miatt az éjszakákat a 
kutatócsoport mégis az alaptáborban töltötte, 
mert így biztonságosabban lehetett megoldani 
az állomány pihentetését. A vizsgált tavakhoz 
való feljutás igen nehéz, tagolt, szegdelt, szik-
lás terepen történt. Sem kiépített betonút, sem 
döngölt talajút nem vezetett fel a kutatási te-
rületre. Egyetlen feljutási lehetőség, a kijelölt 
magashegyi turistautak követése volt, ame-
lyek bonyolultságát jól mutatja az a baleset is, 
amiben egy romániai csapathoz tartozó ember 
vesztette életét közvetlenül az expedíció idő-
szakát megelőzően. A katonai csoportok 30-40 
kilogrammos hátizsákokkal, kutatási felszere-
lésekkel kellett, hogy teljesítsék naponta leg-
alább egy alkalommal a mintegy másfél-két 
órás, hétszáz méter szintkülönbséget tartalma-
zó távot, amely az 1500 méteres tengerszint 

2. kép. A Bukura-tó mintavételi pontok koordinátái (szerkesztette: Dr. Braun Mihály)
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feletti magasságban található alaptábortól in-
dult, és a 2050 méteres magasságban lévő ku-
tatótáborig tartott. A nehéz fúró felszerelések 
mellett, 23 kilogramm súlyú sűrített levegős 
acél búvár palackokat is fel kellett hordani a 
búvármerülések biztosítására, amelyek szál-
lítása – a szikla utakon való átugrálás miatt – 
nagy figyelmet, óvatosságot követelt a csúszós 
terepen. Elmondható, hogy a változó időjárási 
körülmények, a magashegyi környezet, és a 
hosszú távú, emelt fizikai igénybevétel kihívá-
sainak megfelelő – a felkészítő kiképzés alatt 
megszerzett – kiváló fizikális felkészültség 
adta az alapját az expedíció sikeres végrehajtá-
sának. A szélsőséges időjárási körülmények, és 
a megnövekedett igénybevétel miatt azonban 
az élelmezési norma jelentős növelése szüksé-
ges. A tapasztalatokat elemezve, és összevetve 
megállapítható, hogy a civil, és katonai vezetés 
összhangja kiváló volt köszönhetően annak, 
hogy a gyakorlati felkészítés alatt a csoportok 
vezetői megismerték egymást. A végrehajtó ál-
lomány céltudatosan, kontrolláltan teljesítette 
a kitűzött kutatási feladatokat, mindannak el-
lenére, hogy nagy terhelés alatt kellett végre-

hajtani azokat. A merülési feladatok tükrében 
megállapítható, hogy az expedícióra összeál-
lított búvár, és egyéb kutató, fúrófelszerelések 
a feladatoknak megfeleltek. Bár a készített de-
kompressziós táblázat rendelkezésre állt, több 
búvár komputerrel a merülések biztonsága nö-
velhető lehetne. A modern technológia eszkö-
zei jól láthatóan nem nélkülözhetőek a katonai 
búvárkodás világából sem. A jövőben érdemes 
feldolgozni, és a kiképzésekbe beleilleszteni 
azokat a tapasztalatokat is, amelyet a résztvevő 
katonai búvárok szereztek az expedíció merü-
lései során, valamint a katonai-civil együttmű-
ködések terén.
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