
FEGYVERBARÁTSÁG

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL!ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL!

ONVÉD w
w

w
. h

o
nv

ed
el

em
.h

u

                                                            A Honvédelmi Minisztérium magazinja – 2017. április XXVIII. évf. 4. szám – 390 Ft

ONVÉDONVÉDONVÉDONVÉD
A Honvédelmi Minisztérium magazinja – A Honvédelmi Minisztérium magazinja –                                                             H H H                                                          H                                                          m

a
g
y
a
r



2

36 A   
   

   
   .

44 E     
 M   - 
 -   
,  .

4 S    
,   NATO  
   

 .

MAGYAR HONVÉD

TARTALOM

18
KIKÉPZÉSRE, FELDERÍTÉSRE, 
A HATÁRŐRIZETI MUNKÁT 
SEGÍTŐ MEGFIGYELÉSRE, 

SZÜKSÉG ESETÉN AZ ÁRVÍZI 
HELYZET FELMÉRÉSÉRE IS 

BEVETHETŐK LESZNEK 
A MAGYAR HONVÉDSÉG ÚJ, 

ZLIN TÍPUSÚ REPÜLŐGÉPEI, 
AMELYEK KÖZÜL AZ ELSŐ 
KETTŐ MÁRCIUS VÉGÉN 

ÉRKEZETT MEG SZOLNOKRA.



48 A  ,  
    

,  -
 ,  .

MAGYAR HONVÉD

HADERŐ
Ú   4

NAGYVILÁG
T  

K   

R  4

M   

SEREGSZEMLE
P  

M   22

F  2

N   2

L   

A    2

HADITECHNIKA
G  

HÁTORSZÁG
D   4

É    44

H   4

A  USA   2

Ö   

F   

K  2

A MAGYAR HONVÉD
MAGAZIN KÖVETKEZŐ 
SZÁMA
2017. MÁJUS 12-ÉN
JELENIK MEG.

A Honvédelmi 
Minisztérium magazinja
XXVIII. évfolyam 2017. 4. szám

K   HM ZRÍNYI T  
 K  S  

K  N  
K  F  T .

Felelôs kiadó:  
B  Z

 

N   yo m tatás: 

A .   

Felelôs vezetô: 
A .   
Szerkesztôség:  B , 
K   2 B P  44  
B , P . 22  T .  4 - , 
HM  2 -    4 -   
E-  .

. M H

E    M  P  
R . H    B . VIII., 
O   . ,    

, , -  
 . , 
 - 44 . 

További információ: 
- -444-444    

Megbízott fôszerkesztô: 
F  L

Fômunkatárs: 
S  B

Ol  va  sószerkesztô: 
G  L  

Lapszerkesztôk: 
S  I , T  B

Régió-tudósítók:
G  S , K  G  

Fotóriporterek:
D  V , 
R  T  , T  L

Ter    vezôszer kesz tô: 
G  M

E havi magazinunkat 
F  L  szerkesztette

B  T  Z  

ISSN  - 2
L   E  K  S   
E  M       P  A  



4

Mind  az eu ró pai N A TO -
tagál l amok kö zö tt,  mind  
transzatl anti v onatkozásban 

szorosabb együttműködésre van 
szükség ahhoz, hogy az észak-atlanti 
szövetség hatékonyan tudjon szembe-
szállni korunk biztonsági kihívásaival 
– jelentette ki dr. imicskó stván a 

A  transzformációs szemináriu-
mának megnyitóján. A honvédelmi 
miniszter beszédében hangs lyozta, 
hogy a A  a biztonság garanciája, 
és Magyarország is egy erős, jól mű-
ködő észak-atlanti szövetségben érde-
kelt. Együtt kell tehát gondolkodnunk 
a jelenkor kihívásaira adandó vála-
szokról, s hazánk ennek a törekvésnek 
a jegyében még az idén létrehoz egy 
j védelmi kutatóközpontot.
– Létérdekünk, hogy a környeze-

tünkben biztonság legyen. Megértjük 
lengyel és balti barátaink aggodalma-

MAGYAR HONVÉD

NATO transzformációs szeminárium

A NATO TRANSZFORMÁCIÓS PARANCSNOKSÁGA MÁRCIUS 22–23-ÁN 
BUDAPESTEN RENDEZTE MEG SZEMINÁRIUMÁT, A SZERVEZET EGYIK KIEMELT 
ESEMÉNYÉT. A RENDEZVÉNY FŐ TÉMÁJA A KATONAI SZÖVETSÉG ELŐTT ÁLL  
JELENLEGI ÉS A JÖVŐBENI BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK KÉRDÉSKÖRE VOLT.

ÚJ PERSPEKTÍVÁK
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MAGYAR HONVÉD

it, ezért döntéseket hoztunk, 
hogy segítsük őket, és a 

A  is megtette a szüksé-
ges intézkedéseket – szögezte 
le dr. imicskó stván az il-
legális és tömeges migráció 
veszélyeiről, a nemzetközi 
terrorizmus erősödéséről, 
v al amint az u krán v ál ságró l  
szólva.

Hazánk például továbbra 
is részt vesz a balti légtér-
védelemben, a visegrádi 
együttműködés ( 4) keretei 
között pedig 201  j liusától 
egy magyar lövészszázad 
teljesít majd szolgálatot 

sztországban. A déli irány  
fenyegetés kapcsán a honvé-
delmi miniszter emlékeztetett 
rá  Magyarország az elsők 
kö zö tt kü l d ö tt mintegy  százö tv en ka-
tonát rakba a pesmerga erők kikép-
zése céljából. ámogatjuk továbbá 
az j amerikai elnök, onald rump, 
illetve védelmi minisztere, ames 
Mattis javaslatát, miszerint a A -
nak nagy obb szerepet kel l  v ál l al nia 
a terrorizmus elleni küzdelemben. A 
tárcavezető szólt a magyar kormány 
és a honvédség terveiről, a védelmi 
büdzsé fokozatos emeléséről, és a rí-
nyi 202  néven meghirdetett átfogó és 
komple  fejlesztési elképzelésekről is. 

eszéde zárásaként pedig reményét 
fejezte ki, hogy valamennyi tagállam 
elkötelezett a A  transzformációja 
mellett.

Rose Gottemoeller, a A  főtit-
kárhelyettese beszédében egyebek 
mellett rámutatott  az utóbbi években 
történt bővítés eleve gondolkodás-
mód-váltást hozott a szövetség éle-

tében. Leszögezte ugyanakkor, hogy 
gyors megoldások nincsenek, a prob-
lémák kezeléséhez az összhang és az 
elszántság mellett megemelt költség-
vetés is szükséges, ám nemcsak többet 
kell költenünk, hanem jobban is.

enis Mercier vezérezredes, a 
A  ranszformációs arancsnok-

ság főparancsnoka szintén kiemelte, 
hogy az európai tagállamok az utóbbi 
időszakban soha nem látott kihívások-
kal néznek szembe. Fontos tehát meg-
érteni a jelenlegi biztonsági környezet 
komple itását, és kulcskérdés, hogy 
milyen alapelvek mentén vihetjük 
előre a A  innovációját, miként 
lehet növelni a szervezet reagáló-ké-
pességét.

A  szemináriu m másod ik mu nka-
napját megtisztelte jelenlétével ens 

toltenberg, a A  főtitkára is, aki 
programja során az rszágházban 

megbeszélést folytatott rbán 
iktor miniszterelnökkel, illetve 

bilaterális találkozó keretében 
tárgyalt dr. imicskó stván 
honvédelmi miniszterrel is. 
A tárcavezető tájékoztatta a 
főtitkárt, hogy Magyarország 
egy erős A -ban látja a biz-
tonság garanciáit, egyidejűleg 
hangs lyozta, hogy értjük és 
támogatjuk mind az amerikai, 
mind a A -adminisztráció 
részéről megnyilvánuló azon 
törekvéseket, miszerint a tag-
ál l amoknak tö bbet kel l  tenniü k 
a közös védelem érdekében. A 
N A TO - v ál l al ásoknak megf el e-
lően jelenleg is aktívan részt ve-
szünk például a déli kihívások 
válsággócainak kezelésében, s 
készek vagyunk hozzájárulá-

sunk növelésére az iraki missziót il-
letően is.

ens toltenberg válaszában mél-
tatta Magyarország elkötelezettségét 
a A -vállalások tekintetében, 
kiemelve a védelmi költségvetésünk 
növelésére tett lépéseinket és kiváló 
műveleti szerepvállalásunkat.

A szemináriummal párhuzamosan 
a Honvédelmi Minisztérium és a 
Magyar Honvédség más vezetői is 
tal ál koztak,  il l etv e tárgy al tak a ren-
dezvényen részt vevő magas rang  

A -tisztviselőkkel. gy például dr. 
enkő ibor vezérezredes, a Honvéd 
ezérkar főnöke udvariassági látoga-

táson fogadta enis Mercier vezér-
ezredest, a A  ranszformációs 

arancsnokság főparancsnokát, és 
találkozott etr ável vezérezredessel, 
a N A TO  K atonai B izottságának el nö -
kével is. iklósi éter, a Honvédelmi 
Minisztérium védelempolitikáért és 
védelmi tervezésért felelős helyettes 
ál l amtitkára ped ig R ose G ottemoel l er 
főtitkárhelyettessel folytatott kétolda-
l  megbeszélést.

A  bu d apesti szemináriu m ad ta l e-
hetőséggel élve a vendégeknek mód-
juk nyílt ellátogatni egyéb katonai 
rendezvényre, programra is. Manfred 
N iel son tengernagy ,  a N A TO  Transz-
formációs arancsnokságának pa-
rancsnokhelyettese például a emzeti 
Közszolgálati Egyetem hallgatóinak 
tartott előadást, illetve a hazánkban 
működő A  Katona-egészségügyi 
Kiválósági Központot is felkereste.
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Honvedelem.hu   Fotó: Árvai Károly, Dévényi Veronika és Szabó Lajos zászlós

megbeszélést folytatott rbán 
iktor miniszterelnökkel, illetve 

bilaterális találkozó keretében 
tárgyalt dr. imicskó stván 
honvédelmi miniszterrel is. 
A tárcavezető tájékoztatta a 

tonság garanciáit, egyidejűleg 
hangs lyozta, hogy értjük és 
támogatjuk mind az amerikai, 
mind a A -adminisztráció 
részéről megnyilvánuló azon 
törekvéseket, miszerint a tag-

N A TO - v ál l al ásoknak megf el e-

válsággócainak kezelésében, s 
készek vagyunk hozzájárulá-

D  M    B  T  
vezérezredesek.
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Az N K E  S tratégiai V éd el mi K u -
tató kö zpont (S V K K ) témáv al  
f ogl al kozó  tanu l mány a (Csiki 

Tamás –  E tl  A l ex  –  P énzv ál tó  N iko-
l ett –  Tál as P éter –  Z av oianu  D ó ra:  
S tratégiai tö réspontok D onal d  Tru mp 
és az eu ró pai szö v etségesek kapc so-
l atában) ó v atos optimizmu ssal  v iszo-
ny u l  a mozgal mas amerikai– N A TO  
kapcsolatokhoz. A szerzők megálla-

pí tása szerint D onal d  Tru mp el nö kké 
v ál asztása tö bb ponton is érzékeny en 
érinti az E gy esü l t Á l l amok eu ró pai 
szövetségeseit, mindenekelőtt a 

A  jövője, az amerikai biztonsági 
garanc iák f enntartása kapc sán.  E ml é-
kezetes,  h ogy  Tru mp már kampány a 
során is tö bb esetben el av u l tnak mi-
nősítette a katonai szövetséget. zá-
mos al kal ommal  mu tatott rá,  h ogy  a 

N A TO  eu ró pai tagországai tö bbségé-
nek v éd el mi kiad ásai el marad nak a 
kö zö s c él ként megh atározottaktó l ,  a 
bru ttó  h azai termék (G D P ) két száza-
l ékátó l .  E z igaz:  az E gy esü l t Á l l amo-
kon (3 , 6 1 % ) kí v ü l  c sak G ö rö gország 
(2 , 3 8 % ),  N agy - B ritannia (2 , 2 1 % ),  
É sztország (2 , 1 6 % ) és L engy el or-
szág (2 % ) l épte át,  il l etv e érte el  a 
küszöböt. öbb prominens elemző is 

MAGYAR HONVÉD

Új elnök, új viszonyok

DONALD TRUMP ELNÖKI BEIKTATÁSÁT KÖVETŐEN MEGKEZDŐDTEK AZOK 
AZ ÉRDEMI TALÁLKOZ K, AMELYEK KIJELÖLIK A TRANSZATLANTI 
KAPCSOLATOK EGYES STRATÉGIAI TÖRÉSPONTJAIT – VAGYIS AZOKAT 
A KÉRDÉSEKET, AMELYEKBEN A FOKOZ D  AMERIKAI ELVÁRÁSOK NYOMÁN 
AZ EUR PAI SZÖVETSÉGESEKNEK D LŐRE KELL JUTNIUK.

TÖRÉSPONTOK

A választási kampány 
hangsúlyos eleme volt az 
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a N A TO - ban v ál l al t amerikai szerep 
v isszaf ogását j av asol ta.  E z,  amenny i-
ben teljesül, alapvetően alakítaná át a 
másod ik v il ágh áború  bef ej ezése ó ta 
stabil  transzatl anti szö v etségi rend -
szert.

HARC A TERROR ELLEN
Az elemzők értékelése szerint alap-
vetően négy területre érdemes kon-
c entrál ni,  h a a Tru mp– N A TO  kap-
csolat egészét fi gyeljük meg. Az első 

a már eml í tett v éd el mi h ozzáj áru l ás 
terü l ete.  A z S V K K  szakemberei em-
l ékeztetnek:  már korábban is tö bb 
esetben volt megfi gyelhető politikai 
ny omásgy akorl ás az eu ró pai szö v et-
ségesek irány ába a nagy obb v éd el mi 
h ozzáj áru l ás el érése érd ekében.  J e-
l enl eg Tru mp el nö k v isszaf ogott a 
kü l pol itikai szerepv ál l al ás kapc sán,  
d e ez nemc sak a v ál asztási kampány -
ban h angoztatott izol ac ionizmu ssal  
magyarázható, hanem egyszerűen az 
apparátu s átál l ásának l assú ságáv al  és 
döccenőivel is. Mivel rump elnök-

ségének első időszakában láthatóan 
a pénzü gy i v il ágbó l  szerzett gy akor-
l atokat al kal mazza –  pél d áu l  a „ v a-
l amit v al amiért”  el v et kö v etv e f el té-
tel essé teszi a korábban ad ottságnak 
tekintett szö v etségesi garanc iákat – ,  
a védelmi kiadások számszerűsíthető 
terü l ete l eh et az egy ik ol y an kérd és,  
amiben a szö v etséges ál l amoknak 
l épniü k kel l .

A  2 0 1 7 .  máj u si N A TO - c sú c sta-
l ál kozó t a teh ermegosztásró l  és a 
h iány zó  képességek kö zö s f ej l esz-
tésről, a műveleti szerepvállalás fo-
kozásáró l  és a kö l c sö nö s biztonsági 
garanc iákró l  megú j u l ó  párbeszéd  
v ezeth eti f el ,  a c sú c son ped ig ú j f ent 
szü kség l eh et v al amil y en pol itikai 
és gazd asági ál l ásf ogl al ásra.  E z a 
new porti v ál l al ások tel j esí tésének 
meggy orsí tására v onatkozh at,  azaz 
nem 2 0 2 4 - ig,  h anem már h amarabb 
is – vélhetően 2020-ig, a következő 
amerikai el nö kv ál asztási kampány -
időszakig – eredményt kell felmutat-
ni.  2 0 1 7  egy ik stratégiai tö réspont-
j át az j el enth eti,  h ogy  az amerikai 
kü l pol itika f el tétel ezett mó d osu l ásai 
ny omán az eu ró pai ál l amok kö zü l  
mel y ek kí v ánnak el mozd u l ni az 
egy ségesebb,  ered mény esebb f el l é-
pés f el é,  annak nem c su pán any agi,  
h anem intézmény i értel mében is.

MAGYAR HONVÉD 7
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A z ál tal ános kö zel - kel eti instabil i-
tás és az „ I szl ám Á l l am”  j el entette 
fenyegetés továbbra is erőteljesen 
kih at E u ró pa biztonságára.  A  meg-
nö v eked ett migrác ió s ny omáson és 
terrorv eszél y en keresztü l  az E u ró pai 
U nió  ál l ampol gárai a kö zel mú l t-
ban kö zv etl enü l  is tapasztal h atták 
a szí riai,  iraki,  l í biai és j emeni v ál -
ság kö v etkezmény einek egy  részét.  
É rd emes megj egy ezni,  h ogy  Tru mp 
el nö k j anu ár 2 8 - án arra u tasí totta a 
w ash ingtoni ad minisztrác ió t,  h ogy  
h arminc  napon bel ü l  d ol gozzanak ki 
egy  átf ogó  terv et az „ I szl ám Á l l am”  
legyőzésére – korábbi választási ígé-
retének is el eget tév e.  A  d oku men-
tum az előírt határidőre elkészült, 
tartal mát azonban még nem h oz-
ták nyilvánosságra. Mint ahogyan 
az KK elemzői megjegyzik, az 
el nö k d ö nth et a nagy obb amerikai 
katonai részvételről, az amerikai 
erőkre vonatkozó művelet-végrehaj-
tási szabál y ok l azí tásáró l ,  a h í rszer-
zési tevékenység és a légi művele-
tek f okozásáró l ,  v agy  akár h arc ol ó  
szárazf ö l d i al aku l atok térségbe kü l -
déséről. roblémás lehet a kurdok-
nak,  mint az „ I szl ám Á l l am”  el l eni 
egy ik l egh atékony abb szárazf ö l d i 
erőnek ny jtott támogatás növelése. 

A  N A TO - szö v etséges Tö rö kország 
u gy anis nem c su pán igen érzékeny  a 
„ ku rd  kérd ésre” ,  d e terrorszerv ezet-
nek tekinti a szí riai ku rd  D emokrati-
ku s E gy esü l és P ártj át.

Elképzelhető továbbá, hogy azok 
az országok, amelyek rövid időn 
bel ü l  komol y  nö v el ést nem tu d nak 
(v agy  nem akarnak) v égreh aj tani,  
„ pol itikail ag kompenzál nak” ,  azaz 
nagyobb műveleti szerepvállalással 
bizony í tj ák,  h ogy  megbí zh ató ,  j ó l  
teljesíthető szövetségesek. Ez az 
állásfoglalás és a nagyobb műveleti 
szerepv ál l al ás kérd ése képezh etik 
a következő stratégiai töréspontot 
2 0 1 7 - ben,  az eu ró pai ál l amok és az 
E gy esü l t Á l l amok v iszony ában.

AFGÁN PROBLÉMÁK
Két évvel az AF-műveletek befeje-
zését,  v al amint az E l tö kél t Támogatás 
(Resolute upport) művelet megkez-
dését követően az afganisztáni biz-
tonsági h el y zet tov ábbra is rend kí v ü l  
instabil, köszönhetően annak, hogy 
a talibán és a hozzá köthető felkelő 
c soportok kö rü l bel ü l  az ország 3 0  
százalékát ellenőrzésük alatt tartják. 
A legitim kabuli kormányzat egyelőre 

stabil nak mond h ató ,  d e a nemzetkö zi 
koal í c ió  kö zv etl en katonai és pénz-
ü gy i támogatása nél kü l  a kö zponti 
h atal om h amar az ö sszeoml ás szé-
l ére kerü l ne.  R áad ásu l  a biztonsági 
probl émákat c sak f okozza,  h ogy  az 
af gán gazd aság kil átásai tov ábbra 
is negatívak, köszönhetően a struk-
tu rál is probl émáknak,  az al ac sony  
adóbevételeknek, valamint a haderő 
f enntarth atatl an kiad ásainak.  É ppen 
ezért a kü l f ö l d i d onorok támogatása 
2 0 1 7 - ben is l étf ontosságú  az ország 
működtetése szempontjából. elen-
l eg a N A TO - tagál l amok mintegy  
1 3  5 0 0  katonáj a ál l omásozik az or-
szágban az Eltökélt ámogatás mű-
velet keretében  ők elsősorban az 
A f gán N emzeti V éd el mi és B iztonsá-
gi Erők kiképzéséhez, támogatásához 
j áru l nak h ozzá.  R aj tu k kí v ü l  tov ábbi 
kétezer amerikai katona az al - K áid a,  
illetve az ahhoz köthető terrorista-
csoportok elleni műveletekben vesz 
részt.  Tekintettel  arra,  h ogy  2 0 2 4 - ig 
stratégiai partnerségi megál l apod ás 
kö ti a N A TO - t A f ganisztánh oz,  és 
l áth ató an a terv ezetth ez képest na-
gy obb amerikai szerepv ál l al ásra v an 
szü kség,  a Tru mp- ad minisztrác ió  
ál tal  í gért nemzetkö zi terrorel l enes 
fellépés megerősítéséhez jó esély-
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lyel a szövetségesektől is nagyobb 
h ozzáj áru l ást f ognak v árni –  nem-
c sak az „ I szl ám Á l l am”  el l enében,  
h anem A f ganisztánban is.  A zzal  
kapc sol atban,  h ogy  A f ganisztán 
stratégiai tö résponttá v ál ik- e,  a biz-
tonsági h el y zet f ej l emény ei és az 
amerikai terv ek f ü ggv ény ében al -
koth atu nk maj d  képet,  kö rü l bel ü l  a 
májusi brüsszeli cs cstalálkozó idő-
szakára.

AZ OROSZ KÉRDÉS
Mind a választási kampányban, 
mind  D onal d  Tru mp el nö kségének 
ed d ig el tel t id ej e al att az egy ik l eg-
f ontosabb kü l pol itikai kérd éssé az 
orosz– amerikai,  il l etv e az orosz–
N A TO  kapc sol at v ál t.  Tru mp ko-
rábbi, kifejezetten enyhülést jelző 
megj egy zései,  ny il atkozatai,  a 
f ebru árban kisziv árgott,  U kraj nára 
vonatkozó béketerv, Michael Flynn 
tábornok kinev ezése a N emzetbiz-
tonsági Tanác sba,  mind  az ameri-
kai– orosz kapc sol atok l eh etséges 
változását vetítették előre. Az j 
el nö k O roszországgal  kapc sol atos 
megny il atkozásai megosztj ák az eu -
ró pai ál l amokat.  E gy  ol y an f ord u l at,  

amel y  rad ikál isan szakí t az eu ro-
atl anti kö zö sség ad d igi egy séges 
O roszország- pol itikáj áv al ,  a kel et-
kö zép- eu ró pai ál l amokban nö v el te 
legerőteljesebben az aggodalmakat. 
A  „ másik ol d al on”  v iszont j ó  néh ány  
eu ró pai ország (pél d áu l  O l aszország,  
Görögország, Magyarország vagy 
B u l gária,  d e bizony os értel emben 
F ranc iaország is) j ó v al  ny itottabban 
f ogad ta Tru mp el nö k kompromisszu -
mot su gal l ó  O roszország- pol itikáj át.  
E nnek oka részben az eu ró pai gaz-
d aságoknak is komol y  károkat okozó  
szankc ió k,  részben ped ig az,  h ogy  
sokan ú gy  érzékel ik:  O roszország 
tartó s el szigetel ése az orosz– ny u ga-
ti kapc sol atok terén a h id egh áború  
időszakára jellemző elhidegüléshez 
és szembenál l ásh oz v ezetett B arac k 
O bama el nö ksége al att,  s ez u gy an-
c sak komol y  biztonsági koc kázatot 
j el ent E u ró pa számára.  A z ú j  ame-
rikai adminisztráció első gyakor-
lati lépéseiből gy tűnik, hogy egy 
megf ontol tabb és a szö v etségesekkel  
koord inál tabb O roszország- pol itika 
szükségességéről egyelőre onald 

rumpot is sikerült meggyőzni.
Mindenesetre pont az orosz 

kapcsolatait illetően hazugságon 
kapott és f ebru ár 1 3 - án l emond ott 

Michael Flynn helyére lépett H. R. 
McMaster nyugalmazott tábornokot 
egyértelműen elfogulatlannak jelle-
mezte orosz ü gy ekben az amerikai 
és a nemzetkö zi saj tó .  A z ú j  ameri-
kai E -nagykövet, ikki Haley 
már első biztonsági tanácsbeli fel-
szó l al ásában igen kemény en kriti-
zál ta O roszországot a kel et- u kraj nai 
szeparatisták támogatása miatt,  s azt 
is h atározottan kij el entette,  h ogy  az 
E gy esü l t Á l l amok U kraj na részé-
nek tekinti a K rí met.  L ény egében 
hasonlóan fogalmazott Mike ence 
alelnök első európai látogatásán, 

rüsszelben és Münchenben. aniel 
F ried ,  az amerikai kü l ü gy minisztéri-
um szankciókért felelős megbízottja 
ped ig egy  h áttérbeszél getésben azt 
is egyértelművé tette, hogy az Egye-
sült llamok egyelőre fenn kívánja 
tartani az O roszországgal  szembeni 
szankc ió kat.

A rump-adminisztráció Moszk-
vához fűződő viszonyával kapcso-
l atban biztosabb megál l apí tásokat és 
kö v etkeztetéseket azonban c sak az 
ú j  kabinet O roszország- pol itikáj ára 
v onatkozó  stratégiáj ának kial akí tását 
és nyilvánosságra hozatalát követően 
tehetünk majd – fi gyelmeztetnek az 

KK tanulmányának szerzői.
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A 2 0 1 7 .  j anu ár 2 0 - án beiktatott 
amerikai el nö k,  D onal d  Tru mp 
v él emény e szerint a v ál asz 

egyértelműen nem. zerinte Európa 
még mindig az Egyesült llamok 
adófi zetőinek pénzéből érezheti 
magát biztonságban, köszönhetően 
az szak-atlanti zerződés zerve-

zetének (N A TO ),  a szerv ezet okmá-
ny ában l ef ektetett biztonsági garan-
c iáknak.

A  kép azonban ennél  sokkal  bo-
ny ol u l tabb,  mu tat rá Csiki Tamás,  
az KE tratégiai édelmi Kuta-
tóközpont ( KK) tudományos 
mu nkatársa.  A  „ H ol  a pénz?  A  

N A TO  v éd el mi kiad ási trend j ei és a 
közös teherviselés kérdései  címet 
viselő tanulmányában fi gyelmeztet  
a v éd el mi kiad ások mérése és ezek 
elemzése számos módszertani kér-
dést vet fel, amelyek megnehezítik 
az objektív állásfoglalást ebben a 
témában.  A z ál tal ános pol itikai és 

MAGYAR HONVÉD

A védelem ára
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méd ia- d isku rzu s kö zéppontj át a nem-
zeti ö ssztermék (G D P ) 2  százal ékát 
elérő (vagy el nem érő) védelmi ki-
adásokat hangs lyozó A -elvárás 
képezi, de ez a küszöb egészen mást 
jelent egy nagyhatalom és egy kis 
N A TO - tagország esetében.  N em v é-
letlen – teszi hozzá a kutató –, hogy 

a A  arányos teherviselést vár 
el a tagállamoktól. Azt sem szabad 
számításon kívül hagyni, hogy egy 
tagország fegyveres erőinek mérete, 
szerkezete, technikai állapota milyen 
lehetőségeket és kötelezettségeket te-
remt. em elhanyagolható szempont, 
hogy a védelmi költségvetésből több 
nagy területet szükséges egyidejű-
leg fi nanszírozni. Ezek belső aránya 
jelentős mértékben meghatározza, 
hogy milyen képességfejlesztési és 
modernizációs célokat tud teljesíteni 
az adott haderő. A védelmi költség-
vetés belső megoszlását a 40- 0- 0 
százalékos szabályhoz közelítve te-
kinthetjük egészségesnek , ameny-
nyiben megfelelő forrásokat kívá-
nunk képességfejlesztésre biztosítani. 
Ebben az esetben 40  a személyi ki-
adásokra, 0  a működésre, fenntar-
tásra, műveletekre, jabb 0  pedig 
a fejlesztésre fordítandó. A A  
2 0  százal ékos arány t v ár el  a „ nagy  
fegyverrendszerekre  költött források 
tekintetében.

VÉGE A FOGYÓKÚRÁNAK?
alós, a szövetség szempontjából 

alapvető probléma a tagállamok 
közötti tehermegosztás belső egyen-
s lyhiánya. Már a hideghábor ban is 
a N A TO  v éd el mi kiad ásainak tö bbsé-
gét az Egyesült llamok fedezte, s ez 
1 0 után még inkább így lett. 1 5-
ben már 5 , 201 -ban pedig 2  
volt az amerikai hozzájárulás mérté-
ke. eszédes adat, hogy 2001–2010 
kö zö tt az amerikai v éd el mi kö l tség-
v etés 8 0  százal ékkal ,  a tö bbi tagor-

szág al ig tö bb,  mint 1 0  százal ékkal  
növelte védelmi kiadásait. Ebben 
komol y  szerepe v ol t a 2 0 0 8 - ban ki-
robbant gazd asági v ál ságnak,  d e ez 
a negatív trend akkor is fennmaradt, 
amikor a gazdaság jra erősödni, a 
nemzeti össztermék pedig nőni kez-
dett. őt, mint a kutató rámutat, a 
nö v eked éssel  éppen el l entétesen a 
v éd el mi kiad ások tov ább c sö kken-
tek, az olló  tovább nyílt. Ennek 
eredménye, hogy még a A  saját 
kimu tatásai szerint is c su pán ö t tagál -
lam, az Egyesült llamok, Görögor-
szág,  N agy - B ritannia,  É sztország és 
Lengyelország teljesítette a 2 száza-
lékos G  célt 201 -ban. Az euró-
pai nagyok  – örökország (1,5 ), 

émetország (1,1 ), laszország 
(1,11 ), panyolország (0, 1 ) – 
többnyire jóval ez alatt maradtak.

Az átfogó középtáv  trendeket 
vizsgálva a 2015-ig látott folyama-
tokban 2 0 1 6 - ban a v ál tozás j el eit 
fedezhettük fel. ár arra nincs ga-
rancia, hogy a csökkenés trendje tar-
tósan megfordul, 201 -ban számos 
európai állam esetében már növeke-
dést láttunk, és a következő évekre 
növekedést prognosztizáló nyilatko-
zatokat is hallhattunk, ami részben 
összhangban van a romló biztonsági 
környezetre adandó válaszokhoz 
szükséges nagyobb forrásigénnyel, 
részben alátámasztja a 2014-es 

alesi A -cs cstalálkozón tett 
politikai vállalás hitelességét – szö-
gezi l e el emzésében Csiki Tamás.  A z 
Európai édelmi gynökség meg-
bízásából vizsgált 1 európai ország 
szinte mind egy ike (O l aszország,  G ö -
rögország, Lu emburg és védország 
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kiv étel év el ) nö v el ni terv ezte v éd el mi 
kiadásait 201 -ban. A kivételek  
helyzete is eltérő  laszország szin-
ten tartja, míg Görögország állam-
adóssága miatt nem tudja emelni ki-
ad ásait.  L u x embu rgnak egy ébként is 
kicsi a védelmi büdzséje, védország 
pedig 201 -től kezdi bővíteni katonai 
köl tségve tését.

Európa egyes térségeit tekintve 
Kelet-Közép-Európában 1 ,  szá-
zalékkal, élkelet-Európában ,2 
százalékkal, yugat-Európában 2,  
százalékkal nőnek a védelmi kiadá-
sok. Ez egyben azt is jelenti, hogy az 
európai védelempolitika meghatáro-
zó országai, szakítva többéves gya-
korl atukka l , e mel ést terve ztek.

Ö Ő P
H a a trend v ál tozás kontex tu sát és 
motivációját vizsgáljuk, akkor három 
általános forgatókönyv rajzolható 
fel a kutató szerint. A status uo  
forgatókönyv értelmében a bizton-
sági környezetnek azon kihívásai, 
amel y ek most reagál ásra késztették 
az európai államokat, nem lesznek 
olyan átfogó, mély hatással Európa 
biztonságára, hogy valódi trendfor-
dulót előidézve az európai államok 
közép- és hossz  távon is több forrást 
fordítsanak a védelemre. Ezt táplálja 
a gyenge gazdasági teljesítmény, az 
európai közvélemény fáradtsága  
a válságkezelő műveleteket illetően, 
továbbá a kihívások közvetett, nem 
katonai j el l ege (terrorizmu s,  migrá-
ció, instabilitás) – kivéve roszor-
szágot. ár több európai társadalom 
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számára ez kény el mes megol d ásnak 
tűnik, korántsem biztos, hogy a külső 
kihívások ezt lehetővé teszik.

A politikai válasz  forgatókönyve 
szerint az európai államok gy érté-
kelik, hogy a biztonsági környezet 
kihívásai negatívan érintik hossz  
táv  stratégiai érdekeiket, és ennek 
hatására igyekeznek megállítani a vé-
delmi kiadások csökkenését. Mindez 
azonban c sak korl átozott ered mény t 
hozna, ami sokkal inkább politikai 
ál l ásf ogl al ásokban ö l t testet,  mint 
komol y  v éd el mi ref ormokban,  azaz 
nem fogja érdemben erősíteni védel-
mi képességeiket. Ebben az esetben 
a v éd el mi kiad ások 2 0 1 6 - ban l átott 
növelése nem válik trendfordítóvá, 
inkább csak eseti, időszakos jellegű.

A gyökeres változás  forgatóköny-
v e értel mében a biztonsági kö rny ezet 
jelentős romlása és az érzékelt kihí-

vások olyan választ idéznek elő az 
európai államokban, amely nem csu-
pán pol itikai l épéseket ered mény ez,  
hanem a társadalom támogatásával a 
biztonság és a v éd el em f el ad atainak 
felértékeléséhez, az ehhez szükséges 
források megnöveléséhez vezet. E 
tendenciózusan megnövelt források 
már elegendők lehetnek átfogó had-
erőreformokhoz, a védelmi képessé-
gek modernizációjához, amely által 
Európa jfent képessé válik biztonsági 
környezetének alakítására.

SZÁNDÉK VAN
A alesi cs cstalálkozón elfogadott 
transzatlanti nyilatkozat és a zárónyi-
latkozat egyaránt rögzíti a védelmi ki-
adások növelésének szükségességét, 
sőt utóbbi 14. pontja azt is pontosan 
meghatározza, hogy ezen belül a vé-
d el mi kiad ások 2 0  százal ékát nagy  
f egy v errend szerek beszerzésére és 
kutatás-fejlesztésre, azaz technológiai 
modernizációra szükséges fordítani. 
E célkitűzések egy évtizeden belül 
teljesítendő felzárkózásra jelentenek 
pol itikai kö tel ezettségv ál l al ást.

A közvélemény is másképp ítéli 
meg a védelmi kiadások erősödé-
sét.  A  l engy el  l akosság pél d áu l ,  az 

roszország jelentette fenyegetésből 
adódóan, határozottan támogatja 
a katonai kö l tségv etés nö v el ését.  A  
globális érdekekkel rendelkező nagy-
hatalmak lakossága számára, mint az 
Egyesült Királyság, az Egyesült lla-
mok,  F ranc iaország és N émetország,  
a terrorizmus visszaszorítása mellett 
komol y  érd ek a regionál is instabil itás 
és a kon  iktusok kezelése, a tengeri 
kereskedelmi tvonalak biztonsá-
gának fenntartása, s így ugyancsak 
hajlandóbbnak mutatkoznak a katonai 
kiadások növelésére. A regionális ha-

talom, de instabil gazdaság  lasz-
ország és panyolország, illetve az 
évek óta az államcsőd szélén egyen-
s lyozó Görögország esetében az 
elh zódó gazdasági recesszió vissza-
f ogott támogatottságot ered mény ez 
a katonai kö l tségv etés nö v el ésév el  
v agy  akár szinten tartásáv al  kapc so-
l atban.

A bűvös két százalék , a védelmi 
kiadások emelése, az amerikai hoz-
zájárulás mértéke így a jövőben is a 
nyomásgyakorlás eszköze lehet a-
shington kezében, de a A -ban 
betöltött amerikai vezető szerep a 
továbbiakban is megkérdőjelezhetet-
len marad. siki amás fi gyelmez-
tet  még a 2014-es alesi politikai 
kö tel ezettségv ál l al ás ny omán sem 
várható reálisan, hogy az európai ál-
lamok egyik napról a másikra meg-
kötő erejű jabb vállalást tegyenek 
védelmi kiadásaik azonnali  nö-
v el ésére.  K érd és,  mil y en párbeszéd  
ind u l  el  a 2 8  N A TO - tagál l am kö zö tt 
egyrészt a februári, brüsszeli védelmi 
miniszteri találkozó után, illetve az 
állam- és kormányfők május 25-re 
tervezett cs cstalálkozója előtt. Az is 
valószínű, hogy a 2020-as amerikai 
el nö kv ál asztási kampány ig érd emi,  
számszerűsíthető  változásokat akar 

kipréselni európai szövetségeseiből 
D onal d  Tru mp amerikai el nö k.

A fennálló problémák orvoslását 
valamelyest segíthetné, ha a A –
E  együttműködés eredményeként 
politikai egyeztetés kezdődne arról a 
már ismert javaslatról, hogy az Eu-
rópai nió  százalékos költségve-
tési hiánycéljába a védelmi kiadások 
ne számítsanak bele, így a védelmi 
költségvetés növelése nem borítaná 
fel a hiánycélt, és nem eredményez-
ne kö tel ezettségszegési el j árást v agy  
gazdasági leminősítést egy tagállam 
esetében sem.
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E l f ogad ták a N orth rop G ru mman B – 2 1  
R aid er,  ú j  generác ió s stratégiai neh ézbom-
bázó repülőgép előzetes terveit. A nukleáris 
csapásmérő, nehezen észlelhető, nagy ha-
tótávolság  repülőgépet szánják a legöre-
gebb –52H tratofortress-ek, valamint a 
fi atalabb, de méregdrágán üzemeltett –1  
Lancer bombázógépek leváltására. A jelen-
legi tervek szerint a darabonként 550 millió 
dolláros repülőgépekből a 2020-as évek kö-
zepétől legalább nyolcvanat-százat állítanak 
majd hadrendbe. A költségek racionalizálása 
miatt várhatóan a –2 pirit továbbfejlesztett 
változataként épül meg a gép.
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ndia csak azzal a feltétellel hajlandó aláírni az ötödik ge-
nerációs, közös orosz–indiai fejlesztésű vadászbombázóról 
szóló szerződést, ha roszország minden technológiát 
átad számukra. A 12  együléses repülőgép programja még 
200 -ben indult el, de végleges szerződés még nem szüle-
tett. Az indiai vezetés szeretné elkerülni, hogy gy járja-
nak, mint a zu– 0MK -val  ezeket ugyan az indiai HAL 
szereli össze, de a gépek alkatrészei roszországból ér-
keznek, és 20 százalékkal drágább a teljes vételár is. Ezért 
most teljes technológiai transzfert követel az indiai fél, 
amely óriási jelentőségű lenne a hazai repülőgépipar fej-
lesztése szempontjából.                                  Times of I ndia

 j, minden eddiginél pontosabb 120 milliméteres aknavető 
lőszert kíván hadrendbe állítani az amerikai hadsereg. Az Af-
ganisztánban is sikeresen alkalmazott, műholdas navigációs 
rendszert használó A M  tízméteres pontosság . A tervezés 
alatt álló HEGM lőszer nem csupán a G -re, hanem a külső 
forrásokból származó lézeres célmegjelölésre is támaszkod-
hat. A pontosság így egy méter alatt marad, tehát nagyobb 
eséllyel kerülhető el a városi hadviselés esetén gyakori járulé-
kos károkozás. A félaktív lézeres célmegjelölés egyben lehető-
vé teszi a mozgó célpontok eredményes támadását is. A tervek 
kidolgozása most zajlik, győztest 201 -ban hirdetnek.

Amerikai H adsereg

PONTOSABB AKNATŰZ

B 21  NAGY LÉPÉS ELŐRE
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ERŐSEBB VÉDELEM

A szingap ri haditengerészet ünnepélyes kö-
rülmények között kivonta hadrendjéből Fearless-
osztály  járőrhajóinak első példányát, az R  

E E E E-t. Ez volt a legelső, helyi ter-
vezésű és építésű hadihajó, amelyet még 1 . 
augusztus 22-én állítottak hadrendbe. A hajónév 
azonban fennmarad  azt az j, nehezen észlelhető 
kialakítás , fedélzetén helikoptert is fogadni képes 
ndependence-osztály első egysége viszi tovább. A 

tervek szerint tíz épül az 1200 tonnás vízkiszorítás , 
part menti feladatokra optimalizált, felfegyverzett 
hajókból.                Védelmi Minisztérium, Sz ingapúr

TENGERALATTJÁRÓK MODERNIZÁCIÓJA

NYUGDÍJBAN AZ ÚTTÖRŐ

Az amerikai hadsereg Európában állomásozó 
M1A2 Abrams nehéz harckocsijait reaktív 
pótpáncélzattal látják el. Az ARA  rendszer 
– harckocsik tornyára és testére konzolokon 
elhelyezhető – téglái  segítségével a kumu-
latív robbanófejű páncéltörő rakéták, löve-
dékek ellen lehet eredményesen védekezni. 
A A  keleti határainak védelmét erősí-
tő Atlantic Resolve-műveletben részt vevő 
amerikai páncélos-egységek egy esetleges 
orosz támad ás során mod ern h arc koc sikkal ,  
páncéltörő rendszerekkel, helikopterekkel 
néznének szembe, így fontos a védelmük fo-
kozása.

Amerikai H adsereg

MAGYAR HONVÉD 15

Az orosz haditengerészet várhatóan nagy hatótávolság , 
atomtöltetű robbanófejjel is felszerelhető M14K Kalibr 
cirkálórakétákkal látja el a rojekt 4 A Antej nukleáris 
meghajtás , rakétahordozó tengeralattjárókat. Az Antej-
 otta 11 egységéből jelenleg nyolc áll hadrendben. A fegy-

verek a vezda hajógyárban elvégzendő nagyjavítás és 
modernizáció során kerülhetnek majd az j navigációs, 
szonár-, létfenntartó és vezérlőrendszerek mellé – jelen-
tette ki urij oriszov orosz védelmiminiszter-helyettes. 
A tervek szerint hamarosan megkezdődik a mind a nyolc 
hajót érintő modernizáció.

TASZSZ
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Ü nnepél y es keretek kö zö tt ad ták át a K oszo-
v ó ban szol gál ó  magy ar kontingens c sapat-
zászl aj át a N ov o S el ó - i táborban.  A  rend ezv é-
nyen Giovanni Fungo vezérőrnagy, a KF R 
paranc snoka mél tatta a bú c sú zó  kontingens 
katonáinak teljesítményét, majd irág oltán 
alezredes, leköszönő kontingensparancsnok 
f ej ezte ki j ó kí v ánságait a v ál tó ál l omány  szá-
mára. udai Attila alezredes, a 1 . váltás pa-
rancsnoka a zászló átvételét követően hang-
s lyozta, hogy bár a feladatok jellege nem 
változik, a szerepvállalás mégis más lesz, 
mint korábban, hiszen a portugál zászlóalj ki-
vonulásával a Magyar Honvédség kontingense adja a KF R-parancsnok közvetlen 
alárendeltségébe tartozó harcászati tartalék zászlóalj egészét.

C s. Sár kány Beáta hadnagy; fotó: MH  KFO R Kontingens

MEGKEZDTÉK A 
SZOLGÁLATOT Ü nnepél y es keretek kö zö tt ad ták át a K oszo-

v ó ban szol gál ó  magy ar kontingens c sapat-
zászl aj át a N ov o S el ó - i táborban.  A  rend ezv é-
nyen Giovanni Fungo vezérőrnagy, a KF R 
paranc snoka mél tatta a bú c sú zó  kontingens 
katonáinak teljesítményét, majd irág oltán 
alezredes, leköszönő kontingensparancsnok 
f ej ezte ki j ó kí v ánságait a v ál tó ál l omány  szá-
mára. udai Attila alezredes, a 1 . váltás pa-
rancsnoka a zászló átvételét követően hang-
s lyozta, hogy bár a feladatok jellege nem 
változik, a szerepvállalás mégis más lesz, 
mint korábban, hiszen a portugál zászlóalj ki-
vonulásával a Magyar Honvédség kontingense adja a KF R-parancsnok közvetlen 
alárendeltségébe tartozó harcászati tartalék zászlóalj egészét.

C s. Sár kány Beáta hadnagy; fotó: MH  KFO R Kontingens

Friedrich chrötter vezérőrnagy, 
az E F R arancsnokság pa-
ranc snoka a H eads  of  M ission 
konf erenc ia keretében a B ut mir 
táborban f ogadt a a S zaraj evó-
ban akkredi tál t nagyköve teket. 
A  ve ndé geknek az egész napos 
program során lehetőségük nyílt 
megismerkedni az E F R kötelé-
kében szolgálatot teljesítő osztrák, 
magya r és tör ök békef enntartó 
katonák f el szerel éseiv el  és f egy -
verzetével. A technikai bemutató 
d inamiku s el emeként a nagy kö v e-
tek megtekintették a magyar tűz-
szerészc soport szakmai programj át is.              H bler Ildikó főhadnagy; fotó:  H  A

Az E F R hagyományos kitüntetés-átadó ün-
nepségén – szolgálatuk befejeztével, munkájuk 
elismeréseként – hat nemzet katonái vehet-
ték át az AL HEA-medált Friedrich chrötter 
vezérőrnagytól, a misszió parancsnokától. A 
kitüntetettek között volt három magyar katona 
– áfár Albert dandártábornok, icai oltán al-
ezredes és ojtos ibor törzszászlós –, akik az 
elm lt hónapokban az E F R-parancsnokság 
ál l omány ában szol gál tak.  Ü nnepi beszéd ében 

chrötter vezérőrnagy, külön kiemelve áfár 
Albert dandártábornok törzsfőnökként vég-
zett tevékenységét, megköszönte valamennyi 
kitüntetett munkáját az E F R sikere és a 
biztonság fenntartása, valamint a bosznia-hercegovinai hadsereg kiképzése és 
f ej l esztése érde kében.                                        Honvedelem.hu; fotó: 

Friedrich chrötter vezérőrnagy, 
az E F R arancsnokság pa-
ranc snoka a H eads  of  M ission 
konf erenc ia keretében a B ut mir 
táborban f ogadt a a S zaraj evó-
ban akkredi tál t nagyköve teket. 
A  ve ndé geknek az egész napos A  ve ndé geknek az egész napos 
program során lehetőségük nyílt 
megismerkedni az E F R kötelé-megismerkedni az E F R kötelé-
kében szolgálatot teljesítő osztrák, 
magya r és tör ök békef enntartó 
katonák f el szerel éseiv el  és f egy -
verzetével. A technikai bemutató 
d inamiku s el emeként a nagy kö v e-
tek megtekintették a magyar tűz-
szerészc soport szakmai programj át is.              H bler Ildikó főhadnagy; fotó:  H  A

DIPLOMATÁK 
A BUTMIR 

TÁBORBAN

EUFOR-
KITÜNTETÉST 

KAPTAK
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Az Európai nió zomáliai Kiképző Misz-
sziój ánál  tett l átogatást a M arí a D ol ores de  
Cosped al  G arc í a spany ol  v éd el mi miniszter v e-
zette delegáció. A spanyol küldöttség repülőtéri 
f ogad ásának és a táborba szál l í tásának mind en 
mozzanatát a támogatócsoport három magyar 
katonája, agy ándor zászlós, parancsnok, 

ernáth László zászlós és emes oltán fő-
törzsőrmester szervezte. Az előkészítő munka 
során ki kel l ett j el ö l ni a v end égeket szál l í tó  
konvoj páncélozott járműveit és vezetőiket, 
gondoskodni kellett a vendégek -váróban 

történő zökkenőmentes fogadásáról, be- és kiléptetéséről. A miniszter asszonyt 
az angolul és spanyolul is beszélő agy zászlós szállította  a program végeztével 
María olores de ospedal García külön megköszönte a magyar kísérők munkáját.                                                             
                                                                  N. S.;  fotó: spanyol védelmi minisztérium

MINISZTERI 
LÁTOGATÁSAz Európai nió zomáliai Kiképző Misz-

sziój ánál  tett l átogatást a M arí a D ol ores de  
Cosped al  G arc í a spany ol  v éd el mi miniszter v e-
zette delegáció. A spanyol küldöttség repülőtéri 
f ogad ásának és a táborba szál l í tásának mind en 
mozzanatát a támogatócsoport három magyar 
katonája, agy ándor zászlós, parancsnok, 

ernáth László zászlós és emes oltán fő-
törzsőrmester szervezte. Az előkészítő munka 
során ki kel l ett j el ö l ni a v end égeket szál l í tó  
konvoj páncélozott járműveit és vezetőiket, 
gondoskodni kellett a vendégek -váróban 

történő zökkenőmentes fogadásáról, be- és kiléptetéséről. A miniszter asszonyt 

A  l engye l  vé de l mi miniszter nevé ben A ndr zej  
Falko ski altábornagy, a A  Katonai izottsá-
gához delegált lengyel katonai képviselő ünnepé-
lyes keretek között adta át rüsszelben a Lengyel 
Fegyveres Erők érdemérem arany fokozatát om-
ján László vezérőrnagy, az MH Katonai Képviselő 
Hivatala vezetője, Miroslav Kocian vezérőrnagy, 
szlovák katonai képviselő, valamint Miroslav 

izka cseh katonai képviselő részére. Falko ski 
al tábornagy  beszéd ében kiemel te:  a l engy el  v éd el -
mi miniszter ezzel a kitüntetéssel kívánja kifejezni 
elismerését a isegrádi égyek ( 4) fegyveres erői 
közötti együttműködés és kapcsolatok erősítése 

érdekében végzett személyes erőfeszítésért, az E -harccsoportban tett közös 
szerepvállalásért és a A  keleti határa mentén, az előretolt jelenlétben 
vállalt hozzájárulásért.                                        Kép és szöveg: honvedelem.hu

RANGOS 
ELISMERÉS

A A  ounter mprovised 
E x pl osiv e D ev ic es Centre of  E x c el -
lence ( - E  E) mobil kikép-
zőcsoportja (Mobile raining eam 
– M ) négyhetes, az improvizált 
robbanóeszközök ( E ) elleni tevé-
kenységgel kapcsolatos felkészítő tan-
folyamot tartott esmayában ( rak). 
A hétfős nemzetközi kiképzőcsoport 
munkája főként arra irányult, hogy 
fejlődjenek az iraki erőktől érkező ál-
lomány ismeretei és képességei, s a 

jövőben még hatékonyabban tudják kezelni az E -k jelentette veszélyt. Az iraki biztonsági 
szerveknek ugyanis jelentős erőket kell alkalmazniuk, hogy a lakosság biztonsága érdekében 
mielőbb megtisztítsák a felszabadított területeket az improvizált robbanóeszközöktől.
                                                                                       Kép és szöveg: AT  I D  MTT

A A  ounter mprovised 
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A hétfős nemzetközi kiképzőcsoport 
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lomány ismeretei és képességei, s a 

jövőben még hatékonyabban tudják kezelni az E -k jelentette veszélyt. Az iraki biztonsági 
szerveknek ugyanis jelentős erőket kell alkalmazniuk, hogy a lakosság biztonsága érdekében 
mielőbb megtisztítsák a felszabadított területeket az improvizált robbanóeszközöktől.
                                                                                       Kép és szöveg: AT  I D  MTT

FELKÉSZÍTŐ
TANFOLYAM



A 2 0 1 6 - ban al áí rt,  nettó  3 6 3  
millió forintos szerződés ma-
gában foglalta négy repülőgép 

( –242L Guru és –14 L i Genius), 
illetve számos pótalkatrész beszerzé-
sét, továbbá a hajózók és a műszaki 
katonák típusátképzését. A beszer-
zés célja a jelenleg rendszerben lévő 
ak–52-es kiképzőgépek pótlása egy, 

a mai kor elvárásainak is megfelelő 
típussal.

A személyi állomány átképzése két 
részletben zajlott  a pilóták először 

zolnokon ismerkedtek a géppel, el-
sajátítva a típushoz szükséges isme-
reteket, a lin Aircraft gyár igazgató-
jának saját –14 L i gépén. Amikor 
pedig elkészültek a Magyar Honvéd-
ségnek szánt –242-esek, az MH . 

PILÓTABÖLCSŐ

Új kiképzőgépekkel gyarapodott a honvédség
SEREGSZEMLE
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TAVALY ÍRTÁK ALÁ AZT A SZERZŐDÉST, AMELYNEK KERETÉBEN A MAGYAR 
HONVÉDSÉG ESZKÖZPARKJA NÉGY CSEH GYÁRTMÁNYÚ KIKÉPZŐ-FELDERÍTŐ 
REPÜLŐGÉPPEL BŐVÜL. IDÉN MÁRCIUSBAN– A BERUHÁZÁS ELSŐ FÁZISAKÉNT 
– PEDIG MEGÉRKEZETT SZOLNOKRA KÉT ZLIN Z–242L. EZZEL ÚJ KORSZAK 
KEZDŐDÖTT A MAGYAR KATONAI REPÜLÉSBEN.



Snoj Péter  Fotó: Dévényi Veronika és a szerző

zolnok Helikopterbázis négy ak–
52-es hajózója két műszaki katona 
kíséretében utazott ki sehországba, 
hogy ott folytatódjon a kiképzésük.

A most vásárolt két lin-modell 
között a legszembeötlőbb különbség 
az, hogy a Guru két-, míg a Genius 
négyüléses. ermészetesen emellett 
számos más eltérés is van  ezek-
ről a lin Aircraft repülés-
irányítóját, avel 
Hajlát kérdeztük, 
aki pilótaként 
szintén repüli 
e típusokat.

– A –14  L i 
négyüléses gép, 
amely alapvetően ki-
képzési célokat szolgál és 
némileg erősebb hajtóműve 
van, mint a –242L-nek. 
Az utóbbi szintén ki-
képzőgép, azonban 
alkalmas éjszakai, 
műszeres vezetés gya-
korlására is – hallhattuk 
a cseh cég munkatársától.

Mint megtudtuk, a pilóták azért 
szeretik a lineket, mert felhasz-

nálási lehetőségük igen széles 
skálán mozog, akár még műrepü-

lésre is alkalmasak. A –242-re és 
a –14 -ra egyaránt jellemző al-

sószárnyas kialakítás, valamint 
a zavartalan kilátást biztosító 

PILÓTABÖLCSŐ

Új kiképzőgépekkel gyarapodott a honvédség
SEREGSZEMLE
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pilótakabin jelentős mértékben meg-
könnyíti a kiképzést, hiszen a kezdő 
hajózók számára is könnyebb a na-
vigálás.

isszatérve a magyar hajózók és 
műszakiak átképzésére  a rnótól 
mintegy nyolcvan kilométerre, ke-
letre elterülő otrokovicei gyárban az 
elméleti felkészítés után vette kezde-

tét az ismerkedés a –242-esekkel. A 
magyarok az első kint töltött napok 
során még csak áhítozva fi gyelhet-
ték  a földről a típus légi manővereit, 
ugyanis a gépek teszt tjain csakis a 
vállalat saját berepülőpilótái ülhettek 
a botkormány mögé. A sikeres teszte-
ket követően azonban már a szolnoki-
ak is kipróbálhatták a gépeket – a cseh 

pilóták felügyelete mellett. A A -
szürkére festett linek áramvonalas 
gépek, amelyek számára nem tűnik 
kihívásnak a különböző – sokszor 
igen látványos – manőverek végrehaj-
tása.  hogy eközben a földön maradt 
pilótatársak se unatkozzanak, a koráb-
ban zolnokon megismert –14 -as is 
munkába állt. A két, egymástól eltérő 
feladatokat gyakorló gép nem egyszer 
találkozott egymással a magasban, 
hogy egy-egy rövid kötelékrepülés 
erejére összeálljanak. A különböző 
manővereket fi gyelve gy tűnt, a ma-
gyar hajózók igazán élvezték az is-
merkedést a linekkel, miként azokat 
a képességeket is, amelyekkel ezek a 
gépek rendelkeznek.

Március 24-én elérkezett a nagy 
nap, amikor a két magyar felség-
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Az otrokovicei Zlin-gyár.



jelzésű, de még ideiglenes cseh 
lajtstromjellel ellátott gép elindult 
a szolnoki bázisra, hogy elfoglalják 
végleges állomáshelyüket. A nemzet-
közi jogszabályok miatt a hivatalos 
átadóünnepségig a csehek feleltek a 
gépekért, ezért cseh–magyar pilótapá-
rosok repülték haza azokat.

A kétgépes kötelék megérkezését 
nagy tömeg várta, ugyanis nemcsak 
a helikopterbázis teljes jelenlévő ál-
lománya sorakozott fel a guruló ton, 
de jelen volt számos nyugállomá-
ny  katona és civil is, hiszen éppen 
ekkor tartották zolnokon az ejtő-
ernyősök napját is. Az ünnepséggel 
egybekötött átadóünnepségen óth 
Máté és örök éter századosok, a 

linek magyar hajózói jelentették dr. 
imicskó stván honvédelmi minisz-

ternek, hogy a repülőgépek rendben 
megérkeztek zolnokra. Az érkezé-
sük alkalmából rendezett ünnepségen 
a tárcavezető gy fogalmazott  dön-
teni kellett arról, érdemes-e fel jítani 
az 1 50-es, 1 0-as évek technikai 
eszközeit. Hozzátette  a technológia 
gyorsan változik, ezért inkább mo-
dernizációra van szükség. Fejleszteni 
kell a Magyar Honvédséget és annak 
valamennyi képességét, amelyekre 
szükségünk lesz a jövőben is.

Egy korábbi interj ban dr. rosz 
oltán altábornagy, a Honvéd e-

zérkar főnökének helyettese a gépek 
kapcsán elmondta, hogy a két –242L 
kiképző, illetve a két –14 L i fel-
derítő és futárrepülőgép már korsze-
rű, digitális műszerekkel felszerelve 
érkezik hozzánk. A kétszemélyes 

–242-eseket elsősorban kiképzési 

célokra használják majd – ide értve a 
műrepülő-képzést és a kötelékrepülési 
gyakorlatokat is. A négyüléses gépek 
pedig a kiképzésen t l futár- és felde-
rítő feladatokra is bevethetők lesznek.

A linek nem csak a ak–52-esek 
leváltását szolgálják  felszereltségük-
nek hála tökéletesen beilleszkednek 
például a helikopterpilóták képzésébe 
is, hiszen a hallgatók az elméleti okta-
tást követően a –242L Guru gépeken 
sajátíthatják el a repülés gyakorlati 
ismereteit, amely után már megkezd-
hetik a típusátképzést a Mi– -as és a 
Mi–1 -es helikopterekre.
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echnikai ellenőrzést hajtott végre a A  zövet-
séges Erők Európai Főparancsnoksága ( upreme 
Head uarters Allied o ers Europe – HA E) az 
MH 54. eszprém Radarezred . Gerinc Mérőpont-
ján, ánk ton. Az ellenőrzés célja azt volt, hogy meg-
állapítsa  a A  légi és rakétavédelmi rendszerébe 
( A AM ) felajánlott magyar légtér-ellenőrzési 
elemek – köztük a 2014-ben hadrendbe állt RA – 1 L 
típus , -s, nagy hatótávolság  felderítőradarok – 
teljesítik-e a szövetség által előírt követelményeket. 

bignie  Labuda alezredes, az ellenőrzőcsoport ve-
zetője értékelésében kiemelte, hogy a bánk ti mérő-
ponton mind a radar üzemeltetése, mind az üzemeltető 
állomány felkészültsége kiválóan megfelelt az elvárá-
soknak.

Kép és szöveg: Péter Gergely hadnagy

echnikai ellenőrzést hajtott végre a A  zövet-
séges Erők Európai Főparancsnoksága ( upreme 
Head uarters Allied o ers Europe – HA E) az 
MH 54. eszprém Radarezred . Gerinc Mérőpont-
ján, ánk ton. Az ellenőrzés célja azt volt, hogy meg-
állapítsa  a A  légi és rakétavédelmi rendszerébe 
( A AM ) felajánlott magyar légtér-ellenőrzési 
elemek – köztük a 2014-ben hadrendbe állt RA – 1 L 
típus , -s, nagy hatótávolság  felderítőradarok – 
teljesítik-e a szövetség által előírt követelményeket. 

bignie  Labuda alezredes, az ellenőrzőcsoport ve-
zetője értékelésében kiemelte, hogy a bánk ti mérő-
ponton mind a radar üzemeltetése, mind az üzemeltető 
állomány felkészültsége kiválóan megfelelt az elvárá-
soknak.

SEREGSZEMLE Sinka István összeállítása

NATO-ELLENŐRZÉS BÁNKÚTON

BÁZISAVATÁS HERCEGSZÁNTÓN

Mindkét kontingens katonái tisztességgel és becsülettel 
helytálltak  jelentette ki Huszár ános vezérőrnagy, az MH 

sszhaderőnemi arancsnokság (MH H ) parancsnoka atán, 
az MH raki Kiképzés-biztosító Kontingens (MH K K) har-
madik, valamint az MH KF R Kontingens tizenötödik váltá-
sának visszafogadó ünnepségén. Az MH 25. Klapka György 
Lövészdandár alakulóterén felsorakozott katonák előtt a vezér-
őrnagy rámutatott  rakban és Koszovóban is tovább erősítették 
a lakosságban azt, hogy a magyar katona a biztonság és a béke 
fenntartása érdekében van jelen a műveleti területen. A féléves 
missziókból hazatért, kiemelkedően helytállt katonák elismeré-
seket és emléklapokat vehettek át az MH H  parancsnokától.

Antal Ferenc; fotó: Tóth László

HAZATÉRTEK A KATONÁK
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efejeződött a honvédség határvédelmi bázisainak kiépítése. 
A negyedik létesítményt dr. imicskó stván honvédelmi mi-
niszter adta át Hercegszántón. A rendezvényen – mások mellett 
– jelen volt dr. enkő ibor vezérezredes, a Honvéd ezérkar 
főnöke és Elisabeth Ellison-Kramer osztrák nagykövet is. A 
tárcavezető hangs lyozta, hogy a mintegy 150 fő elhelyezésére 
alkalmas bázisnak köszönhetően a Magyar Honvédség hatéko-
nyabban láthatja el a déli határ védelmét, a katonák pedig kultu-
rált körülmények között tölthetik pihenőidejüket. A honvédelmi 
miniszter köszönetet mondott az osztrák haderő műszaki kato-
náinak is a bázisok felépítése során végzett munkájukért.

Nyulas Szabolcs; fotó: Rácz Tünde



A szakszerű, biztonságos és gyors tűzszerészmunkát segíti az a 
hat terepjáró gépjármű, amely a közelm ltban érkezett meg az 
MH 1. Honvéd űzszerész- és Hadihajós Ezredhez. Ember st-
ván őrnagy, az alakulat tűzszerész műveleti főnöke elmondta  a 
modernizálás révén még hatékonyabb lesz az állampolgári be-
jelentések kezelése, ezek az eszközök tökéletesen megfelelnek 
a járőrök és a felszerelések helyszínre szállítására. Az j jármű-
vek olyan magas szintű terepjáró képességgel is rendelkeznek, 
amely elengedhetetlen a nehezen megközelíthető helyen lévő 
robbanótestek felkutatásához, mindemellett önmentésre alkal-
mas csörlővel is felszerelték valamennyit, és modern megkü-
lönböztető jelzéseket használnak majd. 

Dr. Markovics Zita főhadnagy; fotó: Ivanyik Alexandra

Katasztrófavédelmi feladatokra történő felkészítést, valamint tűz-
oltási gyakorlatot tartott a székesfehérvári MH 4 . agysándor 
ózsef Híradó- és ezetéstámogató Ezred. A foglalkozás során 

mindenekelőtt a katonák árvízi védekezésre történő felkészülésre 
helyezték a hangs lyt, az ezrednél ugyanis szinte hagyomány, 
hogy rendre kiveszik részüket a hazánkat s jtó természeti csa-
pások felszámolásában  katasztrófavédelmi munkacsoportokkal, 
valamint technikai eszközökkel segítik a rendőrség és a szakem-
berek munkáját. A tűzoltási gyakorlatban a székesfehérvári tűz-
oltók működtek közre, e foglalkozás célja ugyanis az állomány 
felkészítése mellett az ezred és a katasztrófavédelem közötti 
együttműködés fejlesztése volt.

Kép és szöveg: Vizinger Diána hadnagy

ÚJ JÁRMŰVEK A TŰZSZERÉSZEKNEK

KATASZTRÓFAVÉDELMI FELKÉSZÍTÉS

Eredményesen ért véget a három ország területét 
érintő – cseh, osztrák, szerb és magyar katonai lo-
gisztikus tisztjelöltek részvételével zajló – kéthetes 
Fourlog 201  gyakorlat. A kiképzés első szakaszá-
ban, az osztrák haderő z ölfa ingi laktanyájában, a 
hallgatók a békeműveleti felkészülés logisztikai fel-
adatait gyakorolták be. A budapesti második etapon, 
a rínyi Miklós laktanyában, a forgatókönyv szerinti 
fi ktív hadműveleti terület logisztikai szemrevétele-
zése történt meg négy, főváros közeli település ön-
kormányzata, illetve az MH 5 . zentgyörgyi ezső 
Repülőbázis logisztikai szakállománya bevonásával. 
A gyakorlatsorozat utolsó mozzanatára pedig a cseh 
haderő szárazföldi haderőnemének kiképzőbázisán, 

yskovban került sor.
Draveczki-Ury Ádám; fotó: Dévényi Veronika

MAGYAR HONVÉD
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Ennyire összetett feladatrendszere egyetlen más katonai 
szervezetnek sincs – mondta dr. enkő ibor vezérezre-
des, a Honvéd ezérkar főnöke a 201  j liusában megala-
kult MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző arancs-
nokság első évértékelő és feladatszabó értekezletén, majd 
az idei esztendő feladatainak tükrében felhívta az állo-
mány fi gyelmét arra, hogy az együttműködő szervezetek 
és egymás segítése, támogatása nélkül ez a parancsnokság 
nem tud eredményes munkát végezni. Konkrét elvárásait 
megfogalmazva a Honvéd ezérkar főnöke még körülte-
kintőbb és még inkább emberközpont  hozzáállást kért a 
toborzásban érintetett állománytól, hangs lyozva, hogy a 
Magyar Honvédség feltöltöttsége nagymértékben a kato-
nák és a társadalom közötti emberi kapcsolatokon m lik.

Skrinyár Eszter alezredes 
Fotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária

Ennyire összetett feladatrendszere egyetlen más katonai 
szervezetnek sincs – mondta dr. enkő ibor vezérezre-
des, a Honvéd ezérkar főnöke a 201  j liusában megala-
kult MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző arancs-
nokság első évértékelő és feladatszabó értekezletén, majd 
az idei esztendő feladatainak tükrében felhívta az állo-
mány fi gyelmét arra, hogy az együttműködő szervezetek 
és egymás segítése, támogatása nélkül ez a parancsnokság 
nem tud eredményes munkát végezni. Konkrét elvárásait 
megfogalmazva a Honvéd ezérkar főnöke még körülte-
kintőbb és még inkább emberközpont  hozzáállást kért a 
toborzásban érintetett állománytól, hangs lyozva, hogy a 
Magyar Honvédség feltöltöttsége nagymértékben a kato-
nák és a társadalom közötti emberi kapcsolatokon m lik.

ÖSSZETETT FELADATRENDSZER
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KÖZÖS ÉRDEKEK MENTÉN

Horvátország és Magyarország kapcsolata közös érdeken alapul, 
amelyeket meg kell erősíteni és minél hatékonyabban védelmez-
ni kell – jelentette ki dr. imicskó stván honvédelmi miniszter 

ágrábban, miután tárgyalásokat folytatott horvát vendéglátójá-
val, amir Krsticeviccsel. Megbeszéléseik során a felek az Euró-
pát s jtó, fokozódó terrorveszély és a migrációs válság kérdései 
mellett az együttműködés lehetőségeit is áttekintették. A magyar 
tárcavezető leszögezte  mindkét ország haderőfejlesztésbe kezd, 
azért is fontos az egyeztetés, hogy minél több közös, mindkét 
ország számára hasznos projekt valósulhasson meg. A két nép 
barátságát az is kifejezi, hogy a magyar haderőprogram rínyi 
Miklós nevét viseli  – hangs lyozta dr. imicskó stván.

Honvedelem.hu / MTI; fotó: Dévényi Veronika

A nemzeti emlékhely minden szeglete a bátorságra emlékeztet 
minket, és bátor katonáink ma is helytállnak déli országhatá-
runkon – hangs lyozta argha amás, a Honvédelmi Minisz-
térium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes a pákozdi 
Katonai Emlékpark (KEM ) évadnyitó ünnepségén. Az ál-
lamtitkár rámutatott  jelképes, hogy a rendezvény dátuma 
mindig március 15-éhez közeli, hiszen ekkor emlékezünk a 
magyar nép függetlenség iránti vágyának örök példájára, az 
1 4 4 -es forradalom és szabadságharcra. A parkot az el-
m lt hét év alatt közel félmillióan keresték fel, s az emlékhely 
idén jabb programokkal bővül, ennek jegyében került sor az 
Együtt a zövetségben című fotókiállítás megnyitójára is.

Kép és szöveg: Kálmánfi  Gábor

BÁTOR KATONÁKRA EMLÉKEZVE



izennegyedik alkalommal rendezték meg a Katonaözvegyek 
rszágos alálkozóját. A Honvédelmi Minisztérium és a Ma-

gyar Honvédség idén is a nőnaphoz kapcsolódva köszöntötte 
az aktív szolgálat alatt vagy nyugállományban elhunyt kato-
nák özvegyeit a tefánia alotában. Kun zabó stván vezér-
őrnagy, miniszteri biztos ünnepi beszédében rámutatott, hogy 
a katonafeleségekre, családanyákra mindig is nagy teher há-
rult. lyan stabil erkölcsi és érzelmi hátteret teremtenek a ka-
tonáknak, amelyért csak a legnagyobb tisztelet hangján lehet 
szólni az ünnepeltekről. A rendezvény elismerések átadásával 
folytatódott, majd a Honvéd Együttes műsorát követően dísz-
ebéddel zárult.

Révész Béla; fotó: Tóth László

FORRADALMI FORGATAG

Kétnapos budapesti programot szervezett a HM nemzetközi 
együttműködési főosztály a udapesten akkreditált véderő-, 
katonai és légügyi attasék számára. A katona diplomatákat a 
Készenléti Rendőrség központi objektumában Kalocsai Róbert 
rendőr őrnagy, megbízott főosztályvezető tájékoztatta a határ-
vadászok munkájáról, majd a vendégek tűzszerész-, fegyver-
zet- és gépjármű-technikai bemutatón vettek részt. A program 
második napján az attasék és partnereik a arlament legszebb 
helyiségeit járták be. égezetül pedig a HM Hadtörténeti n-
tézet és M zeumban alogh Máté m zeumpedagógus vezeté-
sével a elszavaink valának  haza és haladás.  című kiállítást 
tekintették meg.                          Kép és szöveg: Faragó Fanny

KATONAÖZVEGYEK TALÁLKOZÓJA

KÉTNAPOS ATTASÉPROGRAM

Hagyományaihoz híven ingyenes családi napot szer-
vezett a HM Hadtörténeti ntézet és M zeum március 
15-én. A Forradalmi Forgatag keretében az intézmény 
díszudvarán idén is sorjáztak a látnivalók  a kicsiket 
népi játszóház és ólomkatona-öntés, a nagyobbakat 
a Magyar zablyavívó skola bemutatója, a felnőt-
teket pedig többek között kirakodóvásár csalogatta 
a szabadba. artalmas programból persze bent sem 
volt hiány  a m zeum Márványtermében korongozni 
lehetett, a íszteremben bárki megformálhatta saját 
huszárcsákóját, de volt ólomkatona-festés, ékszerké-
szítés, s mindemellett népi ügyességi játékok, előadá-
sok, táncházak és természetesen az intézet kiállításai 
is várták az érdeklődőket.

Takács Vivien; fotó: Tischler Zoltán
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FEGYVERBARÁTSÁG
Háromnapos keresztkiképzés 

(Cross Training) keretében 
közös kézilőfegyver-gyakorla-

ton vett részt a tatai MH 25. Klapka 
György Lövészdandár kijelölt állo-
mánya, valamint az amerikai 10. pán-
célos felderítőezred 4. zászlóaljának 
Apache százada a szomódi lőtéren.

Farkas Gábor alezredes, az MH 
25. Klapka György Lövészdandár 
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Takács Vivien   Fotó: Tischler Zoltán

2. lövészzászlóaljának parancsnoka 
elmondta, hogy a gyakorlat célja az 
együttműködési képesség fejlesztése 
volt.

– Lehetőségünk nyílt kölcsönösen 
kipróbálni egymás lőfegyvereit, hogy 
adott esetben (például ha együtt kell 
működnünk egy valós helyzetben) 
tudjuk, mire képes a szövetséges 
által használt haditechnikai eszköz – 
mondta az alezredes.

Eric Ruff százados, az amerikai 
Apache század parancsnoka a tatai 
dandár felkészültségét és fi gyelmes-
ségét emelte ki. A gyakorlatot sike-
resnek értékelte, és a magyar vendég-
szeretettel is rendkívül elégedett volt.



28

Napj ainkban a gy akornok szó -
nak v an bizony os f aj ta nega-
tí v  c sengése.  A kad ,  ah ol  szü k-

séges rossznak,  v an,  ah ol  f el esl eges 
időpazarlásnak tartják a jelenlétüket. 
A Honvéd ezérkar udományos 
Kutatóhelyének munkatársai más 
ol d al ró l  kö zel í tik meg a d ol got:  a 
gy akornokok tev ékeny ségét szerv e-
sen beépítik az aktuális munkafolya-
matokba.  M ind ennek természetesen 
előfeltétele a szigor  és körültekintő 
felvételi rendszer. r. ogel ávid 
százados és Miletics éter tanácsos 
– a gyakornoki program vezetői – a 
tudatos, átgondolt kiválasztást hang-
s lyozzák.

– A felsőoktatási intézményeket 
el ev e c él zottan szó l í tj u k meg.  Csak 
olyan hallgatókra számítunk, akik-
nek tanulmányi területe valamilyen 

formában kapcsolódik a kutatóhely 
tevékenységéhez. Alapvetően a nem-
zetközi tanulmányok, biztonság- és 
v éd el empol itika,  pol itol ó gia,  szoc i-
ológia, antropológia szakokról vá-
runk jelentkezőket. A válogatás során 
rendkívül fontos tényező a jelentkező 
nyelvtudása. Az angol természetesen 
alapvető, de az, hogy ki milyen más 
nyelvterületen kiemelkedő, a kutatási 
területét is jelentősen befolyásolhat-
ja. Az önéletrajz bekérése után kerül 
sor a személyes találkozóra, a valódi 
szűrőt azonban az jelenti, amikor egy 
megad ott v agy  kö zö sen megbeszél t 
témáról kell a jelöltnek szinopszist 
írnia. Ez a kétoldalas kivonat már 
j el zi,  h ogy  v al aki megf el el - e az it-
teni kö v etel mény eknek.  A z esetek 
döntő többségében a jelölt megfelel, 
bár ehhez nagyban hozzájárul, hogy 

a hallgatókat olyan tanárok javasol-
ják, akikkel mi kapcsolatban állunk, 
ergo már eleve azoknak ajánlják a 
kutatóhelyet, akiknek kvalitásaival 
tisztában vannak – mondja ogel 
százados, aki maga is tart órákat 
a annon Egyetemen és a emzeti 
Közszolgálati Egyetemen. Kollégája, 
Miletics éter a zegedi udomány-
egyetem emzetközi és Regionális 

anulmányok ntézetének oktatója, 
nem véletlen tehát, hogy a program 
résztvevőinek zöme e három felsőok-
tatási intézményből érkezik.

– A rendszer azért működik jól, 
mert nemcsak nyáron, hanem egész 
év ben f ogad u nk gy akornokokat.  E gy  
szegedi hallgatótól például nem lehet 
elvárni, hogy egy szemeszter köze-
pén heteket töltsön nálunk, de volt 
már rá példa, hogy két-három napos 

MAGYAR HONVÉD

AZ MH HADKIEGÉSZÍTŐ, FELKÉSZÍTŐ ÉS KIKÉPZŐ PARANCSNOKSÁG MH 
HFKP  HONVÉD VEZÉRKAR TUDOMÁNYOS KUTAT HELY HVTK  TEVÉKENYSÉGE 
EGYRE KÖZISMERTEBB. KIADVÁNYAI IMMÁR NEMCSAK A MAGYAR 
HONVÉDSÉGEN BELÜL NÉPSZER EK, DE A NAGYKÖZÖNSÉG KÖRÉBEN IS. 
AZ OTT FOLY  MUNKÁNAK UGYANAKKOR VAN EGY KEVÉSBÉ ELŐTÉRBE 
HELYEZETT, DE ANNÁL FONTOSABB SZEGMENSE  A GYAKORNOKI PROGRAM.
 

Gyakornokok 
a leg első  szinten

NINCS LÓGÁS
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bontásokban ezt is megoldottuk. A 
folyamatosságnak hála, egyszerre ál-
talában négy-hat gyakornokot tudunk 
foglalkoztatni – vázolta Miletics 

éter, hozzátéve  az, hogy az évi 
h arminc ö t- negy v en h al l gató  meny -
nyi időt tölt a kutatóhelyen, a küldő 
intézménytől is függ. ltalában négy 
vagy hat hetet, de a emzeti Köz-
szolgálati Egyetem esetében ez –10 
h ét is l eh et.

A válogatás és a felvételi csak 
a kezd et.  A  H V TK  gy akornokait 
folyamatosan kontrollálják, tevé-
kenységüket fi gyelemmel kísérik. 
A munkát persze senki nem akar-
ja megkerülni, de ha akarná, sem 
teh etné.  A  program a mind ennapi 
munkavégzésen (tudományos ren-
dezvények szervezése, háttérkutatás 
aktuális kiadványok szerkeszté-
séhez) t l, egy személyre szabott, 
kiemel t f el ad atot is tartal maz.  A  
kutatóhely munkatársainak szak-
mai irányításával egy nagyobb ta-
nulmányt kell letenniük az asztalra 
a gyakornoki időszak végén. Az 
írást szakmailag lektorálják, majd 
– témától függően – beillesztik a 
H K aktuális szakmai anyagába, 
vagy közlésre javasolják valamelyik 
h azai (a H onv éd el mi M inisztériu m,  
illetve a Magyar Honvédség által 
j egy zett,  esetl eg kü l f ö l d i) szakmai 
kiadványba.

– Ezt a munkát természetesen ki-
emelt fi gyelemmel kísérjük, hiszen 
(tudományos jelentőségén t l) presz-
tízsértékkel bír. émavezetőkként 
mindenben segítjük őket, hogy a 
gyakornoki idő elteltével olyan ta-
nulmányt adhassanak ki a kezükből, 
amely bármilyen komolyabb szak-
kiadványban megállja a helyét. tt 
nincs lógás, és ezzel a gyakornokok 
tisztában vannak. Egymást is ösztön-
zik,  segí tik,  eszü kbe sem j u t,  h ogy  ne 
a dolgukkal foglalkozzanak. Rögtön 
az elején világossá tesszük  csak az 
j el entkezzen,  aki komol y an gond ol j a,  
és l e akarj a tenni név j egy ét az asztal -
ra – hangs lyozta Miletics éter.

– dőről-időre bekérjük a félkész 
munkákat  lássuk, hogyan állnak 
v el e,  kel l - e nagy obb segí tség,  korrek-
ció. Az egyik legfontosabb jellemző-
j e a gy akornoki programnak a kétol -
dal  kommunikáció. élunk, hogy a 
h al l gató k érezzék:  ez nemc sak egy -

oldal  tanítási, hanem mentorálási 
folyamat is – hangs lyozta ogel 
százados, kiemelve, hogy a téma-
választásnál természetesen csak bi-
zonyos határok között kapnak sza-
bad  kezet a h al l gató k.  A  ku tató h el y  
népszerű, folyamatosan megjelenő 
országismertető kiadványai például 
olyan tág területet ölelnek fel egy-
egy régióról, amely lehetőséget ad a 
gyakornokoknak az aktuális munkák-
ban v al ó  részv étel re is.  H a egy  h al l -
gató témája nem az éppen előkészí-
tési fázisban lévő munkához tartozik, 
tanulmánya a már említett szaklapok 
valamelyikében jelenik meg, ám az 
aktualitás ebben az esetben is döntő 
f el tétel .

– Egy gyakornokunk például, a 
közelm lt eseményeire reagálva, ele-
mezte a h ad sereg szerepét a pu c c s-
kísérletekben, a török társadalom 
vetületében. Egyik utódja ezt már 
világviszonylatban fogja vizsgálni. 

annak persze slágertémák is, ilye-
nek a migrációhoz kötődő területek, 
amelyekkel a kutatóhely (státuszá-
bó l  ad ó d ó an) kiemel ten f ogl al kozik.  
Ezek a tanulmányok nemcsak a 
H onv éd el mi M inisztériu m,  h anem az 
összes, a migránsválságban érintett 
kormányzati szerv számára fontos és 
releváns dokumentumok – részletezte 
a százados.

A  H V TK  gy akornoki programj a 
máris sikeresnek mondható. A hall-
gatók közül sokan jelentkeznek jra, 
hogy néhány hetet a kutatóhelyen 
tölthessenek  ez alapvetően a szak-
mai közegnek és a széles kutatási 
lehetőségeknek köszönhető.

A program sikerét talán az bizo-
ny í tj a l egj obban,  h ogy  v ol t ol y an 
hallgató, aki ma már teljes állásban 
náluk dolgozik. Ez a hajdani gyakor-
nok ákozdi óra, aki a udapesti 
Corv inu s E gy etem nemzetkö zi ta-
nulmányok szakáról érkezett néhány 
hé tre a kut atóhe l yr e.

–  Tu d atosan kerestem azokat a 
lehetőségeket, helyeket, ahol ilyen 
területekkel foglalkoznak. zakterü-
letem főként a alkánt érintő mig-
rációval, terrorizmussal, radikalizá-
lódásukkal kapcsolatos folyamatok 
elemzése. Kutatásaimmal, írásaim-

mal felkeltettem a fi gyelmet, így 
201  februárjától négy órában kínál-
tak állást, augusztus óta pedig már 
teljes munkaidőben dolgozom itt. Mit 
mondhatnék, erre nem számítottam 
az el ej én.  M egtisztel tetés ezen a h e-
lyen, ilyen kollégák között dolgozni 
–  mond ta az egy kori gy akornok,  aki 
ma már a Honvéd ezérkar udomá-
nyos Kutatóhelyének előadója.
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A lt és a j vő egy napon

MÁRCIUS HUSZONNEGYEDIKÉN NEM KIS MEGLEPETÉSBEN 
VOLT RÉSZÜK SZOLNOKON AZ EJTŐERNYŐSNAPI RENDEZVÉNYRE ÉRKEZŐ 

VETERÁNOKNAK ÉS VENDÉGEKNEK, HISZEN 
A HAGYOMÁNYOS PROGRAMOK MELLETT 

EGY KISEBB LÉGI PARÁDÉN IS RÉSZT VEHETTEK.

LÉGIPARÁDÉS 
ÜNNEP
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Szabó Béla   Fotó: Dévényi Veronika és Snoj Péter

Az M H  2 .  v itéz B ertal an Á rpád  
Különleges Rendeltetésű 
E zred  (M H  2 .  K R E ) –  kö v etv e 

a jogelődök által teremtett hagyo-
mányt – idén is meghívta az egykori 
és jelenlegi, civil és katona ejtőer-
nyősöket, hogy együtt ünnepeljék 
fegyvernemi napjukat, s emlékezze-
nek ejtőernyős balesetben elhunyt 
bajtársaikra. dén azonban az élet 
felülírta a megszokott forgatóköny-
vet, a program jelentősen kibővült.

S zintén ezen a napon érkezett 
meg ugyanis sehországból az MH 

. zolnok Helikopterbázisra az a 
két lin 242L típus  repülőgép, 
amelyek a jelenleg rendszerben lévő 
ak 52-es kiképzőgépeket váltják 

majd. 
A gépek leszállását megelőzően 

dr. imicskó stván honvédelmi mi-
niszter és D onal d  R .  B aker ezred es,  
az Amerikai Egyesült llamok véd-
erőattaséja átadták a bázis leg jabb 
kiképzés-technikai eszközét, az elő-
retolt repülésirányító szimulátort.

– Fontos és igen jelentős az éle-
tünkben, hogy az Amerikai Egyesült 

llamok másfél milliárd forint érté-
kű, egyedülálló eszközt ajándékozott 
a bázisnak. Ez a szimulátor katonáink 
eredményességét, biztonságát szol-
gálja a jövőben a különböző művele-
tek során, hogy minél hatékonyabban 

helytállhassanak, és nagyobb pontos-
sággal végezhessék el a rájuk bízott 
feladatot – mondta az átadás alkalmá-
ból a tárcavezető.

isszatérve az ejtőernyős napi ha-
gyományos rendezvényre  a veteránok 
részt vettek az MH 2. KRE ünnepi ál-
lománygyűlésén, majd a honvédelmi 
miniszterrel, valamint dr. enkő ibor 
v ezérezred essel ,  a H onv éd  V ezérkar 
főnökével közösen elhelyezték a meg-
emlékezés koszor it az ejtőernyős bal-
esetben elhunyt társaik emlékművén.

A nap további részében a vendégek 
statikus bemutató keretében megis-
merték az MH 2. KRE fegyvereit, 
felszereléseit, technikai eszközeit, 
majd következett a ráadás, a zol-
nokon régen látott légi bemutató. 
An–2 -os repülőgépből és Mi– -as 
helikopterből harminc ejtőernyős 
ugrott, bemutatva alkalmazási lehe-
tőségeik csaknem teljes spektrumát, 
majd az érdeklődők megtekinthették 
az Ancsa  áth zásait a reptér felett, 
sőt két alkalommal az átstartolását is.

A meglepetések azonban itt még 
nem értek véget  két ejtőernyős is 
kitűnt a többiek közül. Egyikük ame-

rikai volt, nevezetesen Elizabeth Ann 
egraeve főtörzsőrmester, az ame-

rikai attaséhivatal rangidős altisztje. 
Az ötvenöt ejtőernyős ugrással és az 
amerikai hadseregben jump master 
(ugrató-parancsnok) minősítéssel 
rendelkező hölgy ezt megelőzően hét 
ejtőernyős ugrást hajtott végre ma-
gyar társaival is zolnokon.

A másik ejtőernyős émeth Endre 
hadnagy volt, aki egy általa tervezett 
és varrt, hihetetlen nagyság , száz-
hatvankét négyzetméteres magyar 
zászlóval ereszkedett alá. (Még csak 
megközelítő méretű zászlóról sem 
hallottam hazánktól se közel, se távol, 
de egy biztos  ez magyar rekord.) é-
meth hadnagy am gy rigger , azaz 
ejtőernyővarró. Ezt a szakmát  ma 
ketten gyakorolják a Magyar Hon-
védségben a emzeti Közlekedési 
Hatóság engedélyével  e hatóság vizs-
gáztatta is ezt a hatalmas zászlót, és 
lajstromozta Endre 1. néven. A másik 
rigger arga amás zászlós, aki min-
den téren támogatta kollégáját a re-
kordméretű zászló elkészítésében.

A programokban gazdag nap a ha-
gyományos ejtőernyősbállal zárult.

SEREGSZEMLE



Amikor f el h í v tam d r.  R u szin 
R omu l u sz d and ártábornokot,  
az M H  5 .  B oc skai I stv án L ö -

v észd and ár paranc snokát,  h ogy  sze-
retnék bemu tatni a magazinban egy  
kö zal kal mazottat,  rö gtö n ráv ágta:  

örő Andris.
– tkezdevezetőnk száz éve van 

itt” ,  katonák tí zezreit,  sok minisztert,  
vezérkari főnököt, ezred- és dandár-
parancsnokot szolgált ki, egy élő le-
genda  – m ondt a a tábornok.

N em tév ed ett,  mert amikor el tö l -
töttünk egy délelőttöt örő And-
rással ,  kid erü l t,  h ogy  v al ó ban egy  
legenda , és nagyon is élő. Mint 

egy  bekapc sol v a f el ej tett tu rmix gép 
–  j u tott eszembe,  amikor egy szerre 
beszél getett v el ü nk,  f el ü gy el te a napi 
menü  el készí tését,  u tasí tásokat ad ott 
a másnapi -ellenőrzéssel kap-
c sol atban,  még megigazí tott néh ány  
terítéket a nőnapi fogadásra berende-
zett asztal okon:  tal án ö t perc et sem 

beszél gettü nk f ol y amatosan,  d e min-
di g vi sszatért.

–  B oc s’ ,  d e ez egy  il y en szakma,  
szeretem mind enen raj ta tartani a 
szemem – m ondt a.

Azért a meg-megszakított beszélge-
tésből kiderült, hogy 1 2-ben vonult 
be sorkatonaként az akkori H ad táp 
Kiképzőközpont budapesti, ách utcai 
l aktany áj ába,  ah ol  egy szer kony h ai 
mu nkára v ezény el ték.  S ok más sor-
katonával ellentétben őt egyből meg-
ragad ta a kony h a v il ága.  E l v égzett 
egy  szakác stanf ol y amot,  h amarosan 
őrmesterként élelmezési rajparancs-
nok volt, 1 4-ben pedig törzsőrmes-
terként szerelt le. Ezután kezdődött 
d ebrec eni (egy ed ü l ál l ó ) karrierj e.  
K ö zal kal mazotti –  az akkori meg-
nev ezés szerint pol gári al kal mazotti 
–  beosztást kapott az ezred  kony h á-
j án.  S emmit nem bí zott a v él etl enre:  
1 -ban elvégezte a kereskedelmi- 
és v end égl átó ipari szakkö zépiskol át,  s 

HARMINCHÁROM MÉG 
GOMBÓCBÓL IS SOK, 
NEMHOGY UGYANENY-
NYI ELTÖLTÖTT ESZTEN-
DŐ EGY HELYEN, EGY 
BEOSZTÁSBAN – GON-
DOLNÁ AZ EGYSZER  
HALAND . TÖRŐ AND-
RÁS VISZONT MÁSKÉNT 
LÁTJA: BÁR MÉG VAN HÉT 
ÉVE A NYUGÁLLOMÁNY-
BA VONULÁSIG, EZEN 
ESZTENDŐKET IS JELEN-
LEGI BEOSZTÁSÁBAN 
SZERETNÉ ELTÖLTENI.

AZ ÖRÖKMOZGÓ SÉF

A bekapcsolva felejtett turmixgép
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Szabó Béla  Fotó: F zes it  és rő n r s ar v a

még ebben az évben oktató főszakács, 
él el mezési raktáros l ett.

– Abban az időben a katonai szak-
kö zépiskol áv al  egy ü tt ezernégy száz 
főre főztünk naponta, 14–1  sorál-
l omány ú  szakác su nk v ol t,  kö ztü k 
ol y anok is,  akiket az el emi h igiénia 
rejtelmeibe  is be kellett vezetni. 

M ind ig mond tam nekik:  ah ogy an 
kinéztek,  ol y an l esz a kony h átok is –  
eml ékszik vi ssza.

E bben sok v ál tozás nem kö v et-
kezett be az el mú l t h arminc h árom 
év ben sem,  mert amikor bemu tatta 
a mostani kony h át,  miként készü l  a 
napi menü ,  kis tú l zással  a pad l ó ró l  is 
lehetett volna enni. A személyzet ma-
ku l átl an ru h ában v égezte f el ad atait,  
ami talán annak is köszönhető, hogy 
beszél getés kö zben megint f el u grott 
az asztal tó l ,  és átv ett egy  ad ag ru h a-
szál l í tmányt .

e térjünk vissza a m ltba  1 1–
1  között a hajd hadházi bázis 
étkezdevezetőjeként dolgozott, s ez 
idő alatt volt olyan gyakorlat is, ame-
lyen 200 főre főztek. e a pálya 
cs csa  a 2000. évi álmosdi határ-
átkelőhely átadása volt, ahol a kör-
nyező településekről ötezer vendéget 
f ogadt ak.

–  N o,  d e gy ertek,  megmu tatom,  ma 
h ogy an d ol gozu nk –  inv itál t bennü n-

ket, és meglepődve láttam, hogy a 
d ebrec eni l aktany ában h árom étkez-
d e is v an.  E gy  tiszti,  egy  l egény ségi,  
il l etv e egy  a K ratoc h v il  K árol y  H on-
v éd  K ö zépiskol a és K ol l égiu m ta-
nulói számára. Ami egyből feltűnik  
mind egy iket nagy  gond oskod ással ,  
í zl éssel  rende zték be.

–  S zép kö rny ezetben j obban esik 
az ebéd ,  még akkor is,  h a ö nkiszol -
gál ó  a rend szer –  mond ta az étkezd e-
vezető.

A három étkezde és egy konyha 
l áttán f el merü l t a kérd és:  h ogy an tu d -
ják mindezt biztosítani  örő András 
szav aibó l  kid erü l t,  h ogy  neh ezen,  
de nagy elánnal. A határvédelemmel 
kapcsolatos feladatok őket is érzé-
keny en érintik:  kéth etes v ál tásokban 
tizennégy fő folyamatosan a kato-
nák el l átását biztosí tj a a h el y szí nen.  
E nnek el l ensú l y ozására v iszont a 
h aj d ú h ad h ázi bázison szol gál ó kat 
berend el ték a d and árh oz,  í gy  most 
mintegy negyven fővel oldják meg 
a hazai ellátást . Ami ezen a napon 
c sontl ev es v ol t gazd agon,  toroská-
poszta és l ekv árral  tö l tö tt f ánk.  (N em 
bukta.) A közkatonától kezdve a dan-
d árparanc snokig mind enki ezt kapta 
ebédre. lletve a Kratochvilosok  
pic iv el  tö bbet.  N ekik u gy anis napi 
ö tszö ri étkezés j ár:  reggel i,  tí zó rai,  

ebéd ,  u zsonna és v ac sora.  E z v iszont 
hatalmas szervezőmunkát igényel, 
és a kony h án d ol gozó kat nagy on 
leterheli. e örő Andrásnak erre is 
van megoldása. Három műszakban 
d ol goznak:  a reggel esek f él  h attó l  f él  
kettőig, a köztes műszak fél nyolc-
tó l  f él  négy ig,  mí g a d él u tánosok f él  
tizenkettőtől este fél nyolcig állnak 
a dandár rendelkezésére. Azt is meg-
tu d om,  h ogy  egy re neh ezebb meg-
tartani mind enkit,  h iszen a pol gári 
életben egy szakács fi zetése – ahogy 
András mondta – hármassal kezdő-
dik, és sok nullával fejeződik be. 
N eki c sak a c sal ád ias l égkö r,  a baráti 
v iszony  biztosí tása a mu nkatársak 
kö zö tt,  egy  kis c af etéria,  és némi 
munkaidő-kedvezmény áll rendelke-
zésére a dol gozók m egtartásához .

– Azt sem szabad azonban elfelej-
teni,  h ogy  a seregben d ol gozó k azért 
egy picit burokban  vannak civil 
társaikh oz képest:  a h onv éd ség biz-
tos ál l ást,  megél h etést garantál ,  sok 
egyé b más mel l ett – e mel te ki.

M iu tán maj d nem mind ig c sak má-
sokró l  beszél t,  megkérd eztem:  h ogy an 
l eh et egy  mu nkah el y en h arminc h árom 
év et el tö l teni a napi ru tinban,  anél kü l ,  
h ogy  bel ef ásu l j on az ember?

–  N ekem ez az él etem,  mind en 
egy es nap inspirác ió  és el égtétel  is AZ ÖRÖKMOZGÓ SÉF
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számomra. Reggel bejövök, a mun-
katársaimmal megbeszéljük a napi 
teendőket személyre szabva, aztán 
főzünk, majd tálalunk, közben meg 
idegeskedek: elég lesz-e az étel, íz-
lik-e majd – és így tovább. De a leg-
nagyobb elismerés számomra, hogy 
a (mostani) napi száznyolcvan ven-
dégből százhetvenen megköszönik 
az ebédet, és kérdezik: holnapra mit 
főztök? Ez egy olyan szakma, ahol 
minden nap megmérettetsz, s mindig 
azonnal kapod is a visszacsatolást. 
Ha jó, ha rossz.

De mivel tölti a séf a szabadide-
jét? – kérdeztem Andrást, s nem is 
tudom, miért nem lepődtem meg a 
válaszán.

– Természetesen főzéssel – mond-
ta, és mutatta serlegeit.

Minden honvédségi főzőversenyen 
elindul, s általában rendre meg is 
nyeri azokat. (Sőt civil megméret-
tetéseket is.) Számtalan első helyet 
szerzett babgulyásaival, de nyert 
már lecsófesztiválon, nemzetközi 

mezőnyben toroskáposztájával, és 
elhozta a békéscsabai csülökfesz-
tivál különdíját is. A dicsőséglista 
hallatán megkérdeztem: mi a séf 
kedvenc étele, s melyik az, amelyet 
a legkevésbé szeret elkészíteni?

– A kedvencem? – kérdezett visz-
sza, majd hosszas morfondírozás 
után sem tudott válaszolni, de a leg-
kevésbé szeretett általa elkészítendő 
ételére kijelentette: a zöldborsófő-
zelék. És azt miért nem szereted? – 
kérdeztem, mire ő elnevette magát: 
mert egy újságíró kérdésére valamit 
válaszolni kell.
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– Amúgy hazudtam, mindent 
szeretek főzni és enni – tette 
hozzá nevetve.

Persze egy séfnek sem mindig 
a főzés, a konyha körül forog az 
agya, neki is volt egy kedvenc 
hobbija, a galambtenyésztés. Sok 
éven keresztül amerikai King 
galambjaival is nyert díjakat, de 
pár éve – legnagyobb sajnálatá-
ra – ezzel a hobbijával, allergiá-
ja miatt, fel kellett hagynia. Így 
mára maradt az „örök szerelem”, 
a konyhaművészet. Arra is rákér-
deztem, vajon ezt a „művészetet” 

sohasem akarta a civil életben is 
gyakorolni?

– Sokszor gondoltam rá, de 
aztán rájöttem, az már nem az én 
világom volna. Némi utánjárással 
persze tisztában lehetne az ember 
az aktuális trendekkel, aztán 
nyithatna egy vendéglőt valahol, 
amelyik vagy sikeres lenne, vagy 
nem, de én itt érzem jól magam.

A vállalkozói szellem azért 
nem áll messze tőle – derült ki 
későbbi szavaiból, hiszen igazi 
vendéglátós família az övé. Fe-
lesége 1986-tól 1992-ig vezette 
a hajdúsámsoni lakótelep tiszti 
klubját, majd annak megszűnte 
után azt 2000-ig „családi vál-
lalkozásban” vendéglőként – ő 
a kocsma kifejezést használta 
– vitték tovább. Fia pedig tizen-
négy éven keresztül működtette a 
hajdúhadházi bázis kantinját.

Végezetül pedig – mintegy in-
doklásként, hogy miért maradt 
ennyi évtizeden keresztül jelenle-

gi helyén – megmutatott néhány 
kitüntetést. Csak távirati stílusban: 
amit egy közalkalmazott megkap-
hat elismerésként, ő mindennek 
a birtokába került. Négyszeres 
Kiváló Dolgozó érem, a Honvéde-
lemért Kitüntető Cím mindhárom 
fokozata, és még sorolhatnám.

– De nem ez a lényeg, hanem 
az, hogy ha újra kellene kezde-
nem az életemet, akkor is ezt az 
utat választanám. A hadsereg és a 
konyha volt az életem, s remélem, 
marad is egy ideig. De ezt már 
csaknem futtában mondta, hiszen 
kezdődött a tálalás…

35MAGYAR HONVÉD
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G y akorl atil ag szinte egy szerre „ f u tott 
ki”  számos f ontos N A TO - tagál l am 
h ad seregének pánc él ozott szál l í tó -
járműve. A több évtizedes szolgálat 
után b cs zó eszközöket modern jár-
művekkel kell felváltani. Ezt monda-
ni könnyű, de a megfelelő járművet 
kiválasztani, a vele szemben támasz-
tott követelményeket megfogalmazni 
egyáltalán nem egyszerű. Gumikere-
kek vagy lánctalpak  öbb páncélzat 
vagy kisebb tömeg  édelem vagy 
könnyű szállíthatóság  öbb fegy-
verzet vagy több szállítható katona

A HAJDANVOLT HARCI TA IK , AZAZ A PÁNCÉLOZOTT SZÁLLÍT JÁRM VEK 
SZEREPE ALAPOSAN MEGVÁLTOZOTT ÉS FELÉRTÉKELŐDÖTT AZ ELMÚLT 
HÚSZ ESZTENDŐBEN. A TERRORIZMUS ELLENI AFGANISZTÁNI, IRAKI 
ÉS AFRIKAI HADJÁRATOKBAN TAPASZTALTAKNAK, ILLETVE AZ ÚJ OROSZ 
FENYEGETÉSNEK KÖSZÖNHETŐEN GENERÁCI VÁLTÁS VÁRHAT , 
MÉG AZ ÉVTIZED VÉGE ELŐTT.

Gurul vagy csörög?

AMV35: irány Ausztrália?

SuperAV: az amerikai 
tengerészgyalogság új 
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VÍZI JÁRTASSÁGI
Az egyik legrégebben h zódó be-
szerzés az amerikai tengerészgy a-
logság szóképes harcjármű-prog-
ramja (Amphibious ombat ehicle 
– A ). Az 1 2 óta hadrendben 
álló, azóta többször is modernizált 
AA – A1 gyengéit (mint például 
az aknák, improvizált robbanóesz-
közök elleni elégtelen védelem, a 
ma már nem kielégítő fegyverzet) a 
200 -ban indított iraki hadművelet 
mutatta meg. A lecserélésre indított 
A -program sem ma kezdődött  
egy sikertelen projekt után 2011-ben 
indították el. A két fázisra osztott 
program első részében (A  1.1) 
egy -as hajtáslánc , gumikere-
kes, a háromfős személyzet mellett 
legalább 10 (de inkább 1 ) felszerelt 
tengerészgyalogost szállítani képes, 
minimum egy 12,  milliméter űrmé-
retű géppuskával ellátott, távirányí-
tott toronnyal rendelkező, szóképes, 

páncélozott járművet keresnek. Alap-
vető elvárás a későbbi, komolyabb 
fegyverzet (egy 0 milliméteres 
gépágy  és egy 40 milliméteres au-
tomata gránátvető) befogadására al-
kalmas torony helyének előkészítése, 
a kétméteres hullámzás leküzdése, 
a benn ülők magas fok  védelme. A 
program során 2015 novemberében a 

AE ystems és a A  kapott meg-
bízást 1 –1  jármű leszállítására. 

Ezeket a megrendelő 201  közepéig 
szeretné megkapni, s a szükséges 
tesztel ést is l e akarj ák zárni még 
ebben az évben. ender-győztest 
201 -ban hirdetnek  a kiválasztott 
cégnek 202 -ig kell leszállítania 204 
járművet.

A AE ystem az E  -vel 
összefogva nevezte be az amerikai 
elvárásoknak megfelelően módosított 

uperA  prototípusát. A 2  tonnás 

Trautmann Balázs  Fotó: internet

A TERREX 2 is eséllyel indul 
az amerikai beszerzésen.

A S    
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saját tömeg mellé 4000 kilogrammos 
terhelhetőség jár. A 700 lóerős Iveco 
CURSOR turbodízel motorral haj-
tott SuperAV háromfős személyzete 
mellett 13 köbméteres belső terében 
13 tengerészgyalogost és két napra 
elegendő felszerelését képes bizton-
sággal szállítani. A jármű sebessége 
szárazföldön maximum 105 km/h, 
míg a tengeren úszva 11 km/h.

A SAIC a szingapúri ST Kinetics-
szel együttműködve készítette el a 
TERREX 2 úszóképes járművet. 

A 30 tonnás, szintén gumikerekes, 
8×8-as hajtású páncélozott jármű 
hasznos terhelhetősége 9000 kilo-
gramm, amelybe azonban a felsze-
relhető pótpáncélzat is beleértendő. 
A 600 lóerős Caterpillar C9 dízel-
motorral hajtott TERREX 2-esbe a 
szokásos három fő (vezető, parancs-
nok, irányzó) mellé a küzdőtérben 
tizenkét tengerészgyalogos fér el. A 
robbanások elleni védelmet erősíti a 
kétszeres V kialakítású test.

TELJES CSERE
Az Egyesült Királyság szárazföldi 
haderejének átalakítását is nagyban 
érinti a tervezett járműcsere. A je-
lenlegi három gépesített dandárból 
csak kettő maradna, amelyek az új, 
lánctalpas AJAX járműcsalád tagja-
it kapják meg. Az első megrendelés 
589 AJAX beszerzésére vonatkozik, 
különböző (felderítő, csapatszállító, 
tűztámogató, műszaki mentő, elő-
retolt repülés- és tüzérségi irányító, 
megfi gyelő, műszaki) változatokban. 
A jelenlegi tervek szerint 2017-től 
állhatnak hadrendbe az első, 38 ton-
nás lánctalpasok. A harmadik dandár 
helyére viszont két másik kerülne: a 
„csapásmérő dandárok” néven emle-
getett, leendő egységeket gumikere-
kes, 8×8-as páncélozott járművekkel 
szerelik majd fel.

A két, esélyesnek tartott jelentke-
ző közül a General Dynamics Land 
Systems egyszerre két járművet is 
kínál a brit hadvezetés számára. Az 
egyik a már jól bevált, jelentős harc-
téri tapasztalattal rendelkező Stryker, 

A lánctalpas AJAX harcjárművek 
már idén hadrendbe 
állhatnak a briteknél.

A LAV 6.0 már bizonyította 
képességeit a kanadai haderőben.
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amelyet az amerikai hadsereg 200  
októbere óta számos hadszíntéren 
aktívan használ. A ma már dupla 

-kialakítás , növelt robbanásálló 
törzzsel készített, moduláris pótpán-
célzattal is felszerelhető jármű mel-
lett a kanadai haderőben hadrendben 
álló LA  .0 is esélyes lehet a poten-
ciálisan 1000 jármű eladásával ke-
csegtető üzletre. A LA  .0 a Kana-
dában már jól bevált LA   Kodiak 
továbbfejlesztése. Az afganisztáni 
tapasztalatok alapján átalakított LA  

.0 is dupla -alak  törzset, e tra 
külső pótpáncélzatot, energiaelnyelő 
üléseket, automata tűzoltó készüléket 
kapott. Maradt viszont a kétszemé-
lyes torony és benne a fegyverzet  a 
25 milliméteres M242 ushmaster 
gépágy  és a párhuzamosított , 2 
milliméteres géppuska. ersze a vevő 
dönthet másképp is  za d-Arábia 

például 20 és 0 milliméteres gép-
ágy kkal vásárolt LA  .0-kat.

A  megrend el ésre pál y ázik a f ran-
cia e ter is. Az általuk kínált  
szintén d erekas h arc i tapasztal atok-
kal rendelkezik  Afganisztán mellett 
Mali és Közép-Afrika hábor s terüle-
tein is megfordult, francia színekben. 
A 2015-ben bemutatott  2 már 
2 tonnás tömeg mellett 1  tonná-

nyi hasznos terheléssel rendelkezik, 
melyet egy 50 lóerős olvo 1 , a 
hadszíntéren is könnyen cserélhető 
kialakítás  turbodízel motor mozgat.

OLASZ MELÓ
O l aszország h ad iipara régó ta ismert 
a különböző feladatokra optimali-
zált gumikerekes harcjárműveiről. 
elenleg a E A R -család leg-

fejlettebb tagjának a 201 -ban be-
mutatott E A R   számít. A 
kifejezetten tűztámogató feladatokra 
szánt jármű a Freccia gyalogsági 
harcjármű törzsének továbbfejleszté-
sével, és egy j, teljesen elektronikus 
vezérlésű és mozgatás  toronnyal 
rendelkezik. A járművet egy 120 mil-
liméteres, 45-ös kaliberhossz ság  
ágy val szerelték fel, amely kompa-
tibilis minden, szabvány 120 milli-
méteres harckocsi-lőszerrel. gy a 0 
tonnás, -as, egyedi törzskialakítá-
s  jármű komoly tűzerőt képvisel. A 
már 1 1 óta olasz hadrendben álló 

1 entauro harcjárművek lecserélé-
se mellett az veco  – to Melara 

kettős komoly e portsikerekben is 
reménykedik.

AUSZTRÁL CSERE
Az ausztrál hadsereg szintén jelentős, 
több lépcsős csereprogram előtt áll. 
Az első hullámban egy gumikerekes, 
kifejezetten harcifelderítő-feladatok-
ra optimalizált, kiváló terepjáró ké-
pességű páncélozott járművet állíta-
nak majd hadrendbe. A tervek szerint 
2021-től az j, modern típus az öreg, 
lánctalpas M11 -asokat, az auszt-
rál -as iranha-változatokat, az 
A LAG-ot és a 4 4-es M  jármű-
veket váltja majd fel. A megrendelni 
szándékozott 225 jármű felderítő 
(12 ), parancsnoki (2 ), megfi gyelő 
(1 ), előretolt repülés- és tüzérségi 
irányító ( ), sebesültmentő (15), 
műszaki mentő (10) és mozgó szer-
vizállomás (20) változatban érkezik 
majd, 2,5 milliárd dollárra tervezett 
költségvetéssel.

A követelmények szerint a már 
létező, a lehető legnagyobb ausztrál 
részvétellel legyártandó jármű felde-
rítő változatának a háromfős legény-
ség mellett 4–  felszerelt katonát és a 
feladathoz szükséges eszközöket kell 
szállítania. A nyolc jelentkező közül 
a AE ystems Australia atria 
(AM 5) és a Rheinmetall efence 
Australia ( ER R ) nyert jogot 
a prototípusok elkészítésére.

A atria AM  moduláris kialakí-
tás  páncélozott szállítójárművének 
ausztrál igények szerinti változata 
a megszokott, gumikerekes, -as 
hajtással, illetve erősebb védelem-
mel, nagyobb teherbírással rendel-
kezik. A kétszemélyes toronyba az 

rbital A K ushmaster  5 mil-
liméteres gépágy  került. A jármű 
t lélőképességét növeli az integrált 

aab LE  50 aktív önvédelmi 
rendszer és a felhelyezhető, Afga-
nisztánból és rakból már jól ismert, 
R G-k elleni védőháló is. A -as 
hajtáslánc , gumikerekes ER 

R  meglehetősen erős fegyverzet-
tel rendelkezik. A LA E toronyba 
egy 0 milliméteres Mk– 0-2 AM  
gépágy  mellé KE irányított pán-
céltörő rakéták kerültek. A kommu-
nikációs és felderítőrendszereket a 

orthrop Grumman szállítja.

HADITECHNIKAA  BO ER CRV   
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A M agy ar H onv éd ség 2 0 1 8 - ban 
ü nnepl i f ennál l ásának 1 7 0 .  
év f ord u l ó j át.  A  j el es d átu mra 

mind en bizonny al  számos kiemel -
kedő, komoly médiaérdeklődésre 
számot tartó rendezvény, esemény és 
megeml ékezés f ogj a f el h í v ni a kö z-
vélemény fi gyelmét. Az elm lt évek-
ben a magyar légierő két alkalommal 
ünnepelt hasonló jelentőségű ese-
mény t:  2 0 1 0 - ben a magy ar katonai 
repülés 100., míg 201 -ban az önálló 
magyar légierő megszületésének 5. 
év f ord u l ó j ára eml ékeztek.  M ind két 
ü nnepnek a nagy  tö megeket v onzó  
Kecskeméti emzetközi Repülőnap 
adott lenyűgöző keretet.

Mivel a honvédség, s benne a légi-
erő 201 -ban ismét jelentős évfordu-
lóhoz érkezik, az esetleges félreérté-
sek el oszl atása érd ekében érd emes 
áttekintenü nk katonai repü l ésü nk 
azon történéseit, melyek a fent leír-
tak tü krében okot ad nak a szerv ezeti 
szintű ünneplésre. Annál is inkább, 

miv el  a 2 0 .  század i magy ar tö rténe-
l em és ezen bel ü l  a katonai repü l és 
sorsf ord í tó  pil l anatai kö zö tt nem 
minden esetben könnyű rátalálni a 
pontos dá tum okra.

Mielőtt belemerülnénk az ese-
mények ismertetésébe, érdemes 
átgondolni, hogy katonai repülőink 
számára mel y  tö rténések ad h atnak 
okot a szervezeti szintű ünneplésre. 
Ehhez a következő három kérdésre 
kel l  v ál aszt tal ál nu nk:  mikortó l  be-
szél h etü nk magy ar katonai repü l és-
ről  Mikor vette kezdetét az önálló 
magyar katonai repülés  Mikor vált 
a légierő önálló fegyvernemmé Ma-
gyarországon

Ahhoz, hogy az első kérdést meg-
válaszolhassuk, a 1 –20. század 
fordulójáig kell visszany lnunk. 
Az sztrák–Magyar Monarchia 
hadvezetése – habár a hadseregben 
rend szertel en mó d on korábban is al -
kalmaztak repülőeszközöket (1 4 , 
1 ) – egy 1 -ban szervezett 

A agyar katonai rep lés jelentős év ord l i

MAGYAR HONVÉD

EGY NEMZET, 
INTÉZMÉNY, 
SZERVEZET VAGY 
ÉPPEN KATONAI 
ALAKULAT ÉLETÉBEN 
NAGY JELENTŐSÉGGEL 
BÍRNAK A JELES 
ÉVFORDULÓK. NINCS 
EZ MÁSKÉNT A MAGYAR 
LÉGIERŐ ESETÉBEN SEM. 
DE VAJON MELYEK A 
SZERVEZETI SZINT  
ÜNNEPLÉSRE OKOT 
ADÓ TÖRTÉNELMI 
ESEMÉNYEK?

DÁTUMOK ERDEJÉBEN
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A agyar katonai rep lés jelentős év ord l i
Gondos László   Fotó: a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum archívuma
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bécsi aeronautikai kiállítást követően 
v ette komol y an f ontol ó ra a katonai 
jellegű repülés intézményi keretek 
közé szorítását, amihez természe-
tesen az uralkodó, . Ferenc ózsef 
támogatására is szü kség v ol t.  M iu tán 
egy, a irodalmi Hadügyminisztéri-
um által kijelölt négytag  katonai bi-
zottság végigjárta a német, a francia, 
valamint a brit léghajósrészlegeket, 
1 0-ben a Műszaki és Adminiszt-
ratív Katonai izottság ( echnische 
u nd  A d ministrativ en M il itä r- Comité) 
meghirdette az első, kizárólag kato-
nák számára kiírt tanfolyamot, majd 
1 2 őszén, a porosz és a bajor lég-
h aj ó srészl egek mintáj ára a béc si A r-
zenál  terü l etén f el ál l í tották a c sászári 
és királyi Katonai Aeronautikai nté-
zetet (k. u. k. Milit r-Aeronautischen 
A nstal t).

A z ed d ig l eí rtak al apj án egy értel -
műen adná magát a lehetőség, hogy 
1 2-őt tekintsük a magyar katonai 
repülés születési dátumának, ennél 

azonban jóval bonyolultabb az ügy, 
mivel a Katonai Aeronautikai ntézet 
a közös hadsereg (k. u. k. Heer) és 
nem a h onv éd ség al árend el tségébe 
tartozott. Arról nem is beszélve, hogy 
az 1 -tól felállított alegységek, 
l egy en szó  v ár-  v agy  tábori bal l on-
részlegekről, a tüzérség, azon belül 
is elsősorban a vártüzérség aláren-
d el tségébe tartoztak.  V agy is annak 
ellenére, hogy az itt szolgáló katonák 
vitathatatlanul a levegőben látták el 
feladatukat, valójában szó sem volt 
önálló szervezettel rendelkező kato-
nai repülésről.

A következő jelentős szervezeti 
átalakításra 1 0 . október -én ke-
rült sor, amikor a császári és királyi 
Katonai Aeronautikai ntézet helyét 

átv ette a f rissiben megszerv ezett 
c sászári és királ y i L égh aj ó srészl eg 
(k. u. k. Luftschifferabteilung). A k. 
u .  k.  V erkeh rstru ppenbrigad e al á-
rend el tségébe tartozó  részl eg bázi-
sát Fischamendben jelölték ki, ahol 
az uralkodó és Franz onrad von 
Hötzendorf vezérkari főnök támoga-
tásának köszönhetően gyors ütemben 
zajlott a szükséges balloncsarnokok, 
raktárak, műhelyek, valamint az 
irod a-  és l aktany aépü l etek kial akí tá-
sa. Az jonnan felálló részleg a had-
erő által ekkoriban megvásárolt első 
katonai léghajók és repülőgépek üze-
meltetéséért, fejlesztéséért és beszer-
zéséért, valamint a hajózó és műszaki 
ál l omány  kiképzéséért f el el t.  L étre-
jött tehát az első olyan önálló szer-
vezeti egység, amely tényleges kato-
nai repülőszolgálatot látott el. m a 
léghajósrészleg – akárcsak a helyét 
1 1 . január elsején átvevő császá-
ri és királyi Légjárócsapat – szintén 
a kö zö s h ad sereg részét képezte és 
ez így is maradt az első világhábo-
r  végéig, azaz az sztrák–Magyar 
M onarc h ia f el boml ásáig.  V agy is a 
magy ar katonai repü l és szerv ezeti 
szintű megszületését nincs értelme 
1 1  novembere előtt kutatni.

A kkor v aj on miért 2 0 1 0 - ben kerü l t 
sor az esemény 100. évfordulójára  
A válasz egyszerű, az évfordulót nem 
egy szervezet, hanem egy bizonyos 
személ y t ör ténete j el öl i ki.

K atonai repü l ésü nk szü l etésnapj át 
h agy omány osan ah h oz a d átu mh oz 
kötjük, amikor az első magyar szár-
mazás  hadirepülő kézhez vette piló-
taigazol v ány át.  A  f ennmarad t d oku -
mentumoknak hála pontosan tudjuk, 
h ogy  erre mikor kerü l t sor:  nemes 
petróczi etróczy stván 1 10. szep-
tember 2 8 - án kapta meg az O sztrák 
Repülőklub ( sterreichischer Aero-
Cl u b) ál tal  kiál l í tott bec ses d oku men-
tum ot.

A  másod ik kérd ésre v al amiv el  
egyszerűbb a válasz, mivel az önálló 
magyar légierő szervezése szinte a 
M onarc h ia f el boml ásának pil l anatá-
ban, azaz 1 1  novemberében meg-
kezdődött. A magyar repülőcsapat 
megalakulásáról először egy 1 1 . 
november -án kelt jegyzőkönyvből 
szerezh etünk tudom ást.  A  d oku men-
tu m szerint a H ad ü gy minisztériu m-
ban ekkor h ozták l étre a L égü gy i 

DÁTUMOK ERDEJÉBEN

A S -S   AVIS I  
    1   0-

Petróczy István, 
 



Kormánybiztosságot, amely később 
. légügyi osztályként működött 

tovább, Hangay ándor tartalékos 
század os paranc snoksága al att.  E z a 
szerv ezet f ogta ö ssze a f rontró l  h a-
zaérkező tábori pilóták, megfi gyelő-
tisztek, műszaki katonák állományba 
vételét, valamint az országban fellel-
hető, esetlegesen beérkező repülő-
technika összeírását. ovember -én 
állították fel a Magyar Repülőcsapat 

arancsnokságot, amely december 
2-án, legalábbis a nyilvántartás sze-
rint, 11 5 fős állomány felett rendel-
kezett.  A  tél  f ol y amán v égreh aj tott 

átszerv ezéseknek és f ej l esztéseknek 
köszönhetően 1 1 . március 21-ig, a 

anácsköztársaság hatalomátvételéig 
az önálló magyar légierő (repülőcsa-
pat) egy kiképzőosztállyal ( zeged), 
nyolc repülőosztállyal (tulajdon-
képpen századdal), két különleges 
különítménnyel rendelkezett. zá-
mottevő erőről volt tehát szó, amit a 
magyar repülőgépgyárak 
(Magyar Repülőgépgyár 
Rt., Magyar ltalános 
Gépgyár, Magyar Lloyd 
Repülőgép- és Motorgyár 
Rt., Ganz–Fiat Magyar 

Repülőgépmotor-gyár Rt., valamint a 
v áros megszál l ásáig az arad i M agy ar 
A u tomobil gy ár R t. ) a ny ár kö zepéig 
viszonylag korszerűnek számító re-
pülőgépekkel is el tudtak látni. Fon-
tos kiemelni, hogy az ekkor felálló 
szervezet 1 45-ig egy pillanatra sem 
szűnt meg létezni, a anácsköztársa-
ság ideje alatt örös Repülőcsapat-
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ként, az 1 20-as és 1 0-as években 
rejtett légierőként, majd Magyar Ki-
rályi Honvéd Légierőként működött 
tová bb.

A  h armad ik kérd ésre szintén egy ér-
telmű válasz adható  a légierő 1 . 
január elsején, az imént említett Ma-
gyar Királyi Honvéd Légierő meg-
al aku l ásáv al  v ál t M agy arországon is 
ö nál l ó  f egy v ernemmé.  A  szerv ezet 
f el ál l í tását a h azánk f egy v erkezési 
egyenjog ságát elismerő, a kisantant 
országokkal 1 . augusztus 2 -án 
megkö tö tt bl ed i egy ezmény  tette l e-
hetővé.

sszefoglalva tehát az eddig le-
írtakat, a légierő teljes szervezetére 

érv ény es j el es év f ord u l ó k d á-
tumai a következők  a magyar 
katonai repülés kezdete  1 10. 
szeptember 2 8 .  A z ö nál l ó  magy ar 
katonai repülés kezdete  1 1 . 
november . Az önálló magyar 
légierő megszületése  1 . ja-
nu ár 1 .

A  magy ar katonai repü l és im-
máron 1 0 7  év es tö rténetében a 
felsoroltakon t l természetesen 

még számos más ü nnepl ésre mél tó  
eseményt említhetnénk, ám ezek 
kö zv etl enü l  „ c sak”  bizony os szak-
ágakat (például a sugárhajtás  vagy 
a f orgó szárny as tec h nika magy ar-
országi megjelenése), repülőtereket 
( ápa, zolnok, Kecskemét) vagy 
még kisebb szerv ezeti egy ségeket 
(például vadász, felderítő-, szállító- 
és kiképzőrepülés, légiirányító-, ra-
darfelderítő tevékenység) érintenek.
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ZSÚFOLT ÉVE VOLT TAVALY, ÉS AZ IDEI SEM ESEMÉNYTELEN A MAGYAR 
TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE MATASZ  HAGYOMÁNYŐRZŐ TAGOZATÁNAK. 
A KIHÍVÁSOKR L, AZ EREDMÉNYEKRŐL, AZ ÚJDONSÁGOKR L 
BESZÉLGETTÜNK A TAGOZAT VEZETŐJÉVEL, JÁSDI BALÁZS HAGYOMÁNYŐRZŐ 
FŐHADNAGGYAL.



– Milyen mérleggel zárták a 2016-
os évet?

–  K emény ,  d e ered mény es esz-
tendőnk volt. Közel 100 eseményen 
vettünk részt  ez jócskán meghaladja 
a korábbi évek átlagát, de az első vi-
lághábor s és az 1 5 -os évforduló 
miatt jóval több megemlékezésre 
hívtak bennünket. Részt vettünk ka-
tonai tiszteletadásokon, az ifj sági 
honvédelmi nevelést szolgáló hadi-
technikai és harcászati bemutatókon, 
valamint emlékt rákon. Külön ki kell 
emelnem a oni Hősök Emlékt rát, 
amely mára zászlóaljszintű rendez-
vénnyé vált. dén hat helyszínen ren-
deztük meg az eseményt.

– Miért kezelik ennyire kiemel-
ten a Doni Hősök Emléktúrát?

– A on-kanyar történelmünk 
egyik drámai epizódja ugyan, de 
vallom, hogy a vesztes csaták is tele 
vannak egyéni hőstettekkel. Meg kell 
ismertetnünk a valódi történéseket, 
a vereség mögött is szembetűnő bá-

torságot. Egy feledésre ítélt, negyven 
éven keresztül agyonhallgatott vagy 
eltorzítottan kommunikált esemény-
ről beszélünk. A gyász mellett leg-
alább olyan fontos az elismerés és a 
tisztelet. Most már a hősies helytál-
lásra kell emlékezni és emlékeztetni. 
A hőskultuszt helyre kell állítani, 
hiába használják magát a szót is pe-
joratív értelemben még helyenként. 
Még mindig hajlamosak vagyunk 
csak és kizárólag áldozatként tekin-
teni hőseinkre, a tragédiát hangs -

lyozni, de mintha elfeledkeznénk a 
legfontosabbról, arról, hogy ezek a 
katonák – a t lélőkkel együtt – hősök 
voltak. Ezért vagyunk ott az emlék-
t rákon. Erre szeretnénk felhívni a 
fi gyelmet  mi ezt missziónak fogjuk 
fel.

– Egyre több fi lmben bukkannak 
fel a Matasz hagyományőrzői…

– avaly öt alkotásban szerepel-
tünk. Az elm lt években a fi lmes 
szakma is felfi gyelt arra, hogy olyan 
felszereltséggel és háttérrel rendelke-
zünk, amely egyedülálló, és amellyel 
egy forgatáson jelentős költségcsök-
kentést lehet elérni  nem is beszél-
ve arról, hogy mi valóban tisztában 
vagyunk vele, mit és hogyan kell 
tennünk. Közreműködtünk a rínyi 
Katonai Filmst dió Halhatatlanok 
– Limano a, a magyar győzelem 
1 14  című fi lmjében, két 1 5 -os 
alkotásban, valamint a sak még 
egyszer előre  című fi lmben, amely 
a székesfehérvári 1 . honvéd gya-
logezred első világhábor s, doberdói 
harcait dolgozta fel. A harctéri csata- 
és közelharc-jelenetekben vállaltunk 
szerepet.

– Mi alapján rekonstruálnak 
egy-egy ilyen jelenetet, milyen for-
rásokból készülnek fel?

– zerencsénkre dr. öllei oltán 
nyugállomány  alezredes a világhá-
bor s közelharcból doktorált, ráadá-
sul egy kézitusa-szervezetet is vezet. 

 és a csapata folyamatosan képzi 
embereinket, minden első és második 
világhábor s fortélyt elsajátítunk – a 
rohamkés használatától a kézitusá-
ig. Mindig az autentikus, aprólékos 
ábrázolásra törekszünk, így fontos a 
visszaemlékezések, a korabeli fotók, 
az archív fi lmanyagok tanulmányo-
zása is. nnen szereztük az ötletet 
például a harctéri szemét ábrázolásá-
ra. Kevesen tudják, még kevesebben 
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torságot. Egy feledésre ítélt, negyven lyozni, de mintha elfeledkeznénk a 

zünk, amely egyedülálló, és amellyel 
egy forgatáson jelentős költségcsök-
kentést lehet elérni  nem is beszél-
ve arról, hogy mi valóban tisztában 
vagyunk vele, mit és hogyan kell 
tennünk. Közreműködtünk a rínyi 
Katonai Filmst dió Halhatatlanok 
– Limano a, a magyar győzelem 

alkotásban, valamint a sak még 
egyszer előre  című fi lmben, amely 
a székesfehérvári 1 . honvéd gya-
logezred első világhábor s, doberdói 
harcait dolgozta fel. A harctéri csata- 
és közelharc-jelenetekben vállaltunk 
szerepet.

egy-egy ilyen jelenetet, milyen for-
rásokból készülnek fel?

nyugállomány  alezredes a világhá-
bor s közelharcból doktorált, ráadá-
sul egy kézitusa-szervezetet is vezet. 

 és a csapata folyamatosan képzi 
sul egy kézitusa-szervezetet is vezet. 

 és a csapata folyamatosan képzi 
sul egy kézitusa-szervezetet is vezet. 

embereinket, minden első és második 
világhábor s fortélyt elsajátítunk – a 
rohamkés használatától a kézitusá-
ig. Mindig az autentikus, aprólékos 
ábrázolásra törekszünk, így fontos a 
visszaemlékezések, a korabeli fotók, 
az archív fi lmanyagok tanulmányo-
zása is. nnen szereztük az ötletet 
például a harctéri szemét ábrázolásá-
ra. Kevesen tudják, még kevesebben 

Révész Béla  Fotó: Rácz Tünde és Tischler Zoltán
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mutatják be, de tény, hogy a lövész-
árkokban is volt szemét. Az sonzó 
mentén még törött pezsgősüvegeket 
is találtunk. oltunk olyan forgatá-
son, ahol azt kérték, szedjük ki az 
árokból a szemetünket , mire mi 
elmagyaráztuk, hogy az ugyan gy 
a látvány része, mint az egyenruha, 
mivel eredeti világhábor s szemét . 

ersze elfogadták, benne maradt a 
fi lmben.

– A legapróbb részletekre is fi -
gyelnek?

– Mindenre. Azt szoktam mondani, 
amikor forgatásra hívnak bennünket 

statisztálni, hogy mi nem statisztákat 
viszünk, hanem komple  látványt. 
Azt a részt, amit velünk vesznek fel, 
a legapróbb részletekig kidolgozva 
vállaljuk. Ezzel egyrészt rengeteg 
pénzt spórolunk meg egy produkció 
számára, hiszen sem jelmezre, sem 
kellékre, sem sminkre nincs szüksé-
günk, másfelől a dolog hitelessége 
megkérdőjelezhetetlen. Ez nem szí-
vesség kérdése, mi csak így vállal-
juk a munkát. aját embereinkkel, 
saját felszerelésünkkel, saját fegy-
vereinkkel. ersze ez egyben óriási 
szakmai kihívást is jelent. sszetett 

és roppant időigényes az előkészület. 
lyenkor első körben leülök a fi lm 

készítőivel, ők elmondják a kon-
cepciót, én pedig gy megyek el a 
saját csapatomhoz, hogy már látom 
magam előtt, mire gondoltak, mit 
szeretnének rögzíteni. Mi is leülünk, 
mindenki hozzáteszi a saját ötletét, 
aztán a forgatásra már gy érkezünk, 
hogy mindenki tudja a dolgát. elen-
leg egyébként egy oberdóval kap-
csolatos fi lmre készülünk, de erről 
még nem árulhatok el többet.

– Honnan szerzik be az eszközö-
ket, kikkel működik együtt a ha-
gyományőrző tagozat?

– A sokszínűséghez és a minden 
részletre kiterjedő hitelességhez egy 
civil szervezet erőforrásai önmaguk-
ban kevesek lennének. Magyaror-
szágon viszont sok a magángyűjtő. 
Eszközeink nagy része gyakorlatilag 
tőlük származik. zívesen adják köl-
csön a tulajdonukban lévő fegyve-
reket, a haditechnikai felszerelést. 
Mindenki jól jár  minket ellátnak a 
szükséges eszközökkel, a gyűjtő pedig 
biztonságban tudhatja azokat, s tisz-
tában van azzal is, hogy a tulajdonát 
karbantartjuk, megfelelő helyen tárol-
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mutatják be, de tény, hogy a lövész- statisztálni, hogy mi nem statisztákat 
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juk és vigyázunk rá. lyasmi ez, mint 
amikor egy képgyűjtő egy m zeumra 
bízza értékes festményét. Rengeteg 
tagunk egyébként gyűjtő is, így sok 
saját tulajdon  eszközzel rendel-

kezünk. Ezen t l számos céggel és 
civil szervezettel állunk kapcsolatban, 
amelyekkel gyümölcsöző az együtt-
működésünk. A legfontosabb straté-
giai partnerünk természetesen a Hon-
védelmi Minisztérium és a Magyar 
Honvédség. Mi – rendeltetésünkből 
adódóan – olyan képességek birtoká-
ban vagyunk, amelyekre az általuk 
szervezett eseményeken igény mutat-
kozik, ők pedig logisztikai hátterükkel 
és kapcsolatrendszerükkel segítik a 
munkánkat.

– Komoly darabokkal gyarapo-
dott a tagozat „fegyverarzenálja” 
is…

– A lövegkészletünkből most már 
összeállt egy olyan díszüteg, amely-
lyel reprezentálni tudjuk az elm lt 
száz esztendő tüzérségét. avaly 
avattunk egy 5 milliméter űrmé-
retű légvédelmi ágy t, amelyet 
1 4 -tól egészen az 1 0-as évek 
végéig rendszerben tartott a magyar 

haderő. agyjából nyolcvan ilyen 
védte udapest légterét. 

öbb korszakhoz 

használhatjuk a második világhá-
bor tól kezdve. Ebből beszereztünk 
még egyet, amelyet a fel jítás után 
– tekintetbe véve az intézmény stá-
tuszát és a honvédelmi nevelés terén 
végzett ttörő jellegű munkáját – az 
ország jelenlegi egyetlen honvéd kö-
zépiskolája, a debreceni Kratochvil 
Károly Honvéd Középiskola és Kol-
légium udvarán avatunk fel május-
ban. Az ágy  helyreállításában ter-
mészetesen az intézmény növendékei 
is részt vesznek.

– Mi a közelmúlt legnagyobb elő-
relépése a tagozat életében?

– Mindenképpen az, hogy van saját 
puskaműves-műhelyünk és fegyver-
mesterünk. gy már nem kell külső 
céghez vinni a kézifegyvereket, ő 
tartja karban, s ha kell, építi, illet-
ve ő teszi fi lmképessé  azokat. Ha 
egy fegyver nem működik például 
vaklőszerrel, akkor olyan valósághű 
másolatot kell készíteni róla, amely 
egy fi lmben tökéletesen megállja a 
helyét. Ez óriási lehetőség arra, hogy 
a munkánkat még precízebben és 
gyorsabban végezhessük.

– Mindez, amit felvázolt, komoly 
hátteret feltételez. Hányan dolgoz-
nak az események, a forgatások, a 
beszerzések előkészítésén és kivite-
lezésén?

– Közel h sz fő, a járműspecialis-
tától a pirotechnikuson át a kézifegy-
ver-szakértőig. Minden területnek 

megvan a saját felelőse, aki végig-
viszi a munkájához kapcso-

lódó feladatokat. 

Emellett ott vannak a pártoló tagok, 
akik együttműködő partnerként rend-
kívül fontos szerepet töltenek be te-
vékenységünkben.

– Milyen visszajelzéseket kap-
nak egy-egy esemény lebonyolítása 
után?

– A leggyakrabban előforduló és 
legnagyobb dicséret számunkra az, 
amikor nem azt mondják, hogy itt 
vannak a hagyományőrzők , hanem 
azt  itt vannak a katonák.  ppen 
erre törekszünk  egy adott korszak 
hiteles és autentikus, nem hátországi, 
hanem harctéri katonafi guráját áb-
rázoljuk, kompletten, a lehetőségek 
szerint a legapróbb részleteket fi gye-
lembe véve. Amit csinálunk, az nem 

színjáték, hanem maga az élő, 
megelevenedett törté-

nelem.
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Magó Károly zászlós az első fel-
varróját aszáron tűzte a karjára, 
amikor pedig a szolnoki helikop-
terbázisra helyezték, megvette a 
másodikat. elenleg hét vaskos al-
bumban rendszerezi féltve őrzött 
relikviáit. Kizárólag repülőműszaki 
és hajózó emlékeket gyűjt, közülük 
a legrégebbiek a katonai repülés kez-
deti időszakából származnak.

– Ezek a felvarrók nem közön-
séges te tildarabkák, mindegyikük 
egy-egy esemény, időszak króniká-
sa. A hadtörténelem kis szeletkéi, 
amelyek a hadseregben végbement 
változásokról, katonák, családok 
sorsairól mesélnek. A ritka példá-
nyok felkutatása, beszerzése pont 
ezért olyan nehéz  tulajdonosaik 
nem szívesen válnak meg tőlük, 
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HÍMZETT HADTÖRTÉNELEM

A CSAPAT-KARJELZÉS A 
KATONAI SZERVEZETHEZ 
TARTOZÁS JELKÉPE. 
A KÖZNAPI ÉS A 
TÁRSASÁGI ZUBBONY 
UJJAIN EGY-EGY, A GYA-
KORLÓÖLTÖZETEN EGY 
VISELHETŐ. HÁROM 
FELVARRÓJA TEHÁT A 
LEGTÖBB KATONÁNAK 
VAN. TÖBB EZER 
DARABBÓL ÁLLÓ 
KOLLEKCIÓVAL 
AZONBAN KEVESEN 
BÜSZKÉLKEDHETNEK. 
MAG  KÁROLY 
ZÁSZLÓS ÉS TÓTH 
ZOLTÁN TIBOR 
SZÁZADOS KÖZÉJÜK 
TARTOZNAK.

Csapat karjelzések gy jtői

Magó Károly zászlós 
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érthető módon érzelmileg erősen 
kötődnek hozzájuk. Az egyik szent-
királyszabadjai felvarró megszer-
zése például több mint egy évembe 
került. udtam, hogy létezik, de az 
alakulat egykori tagjai közül senki 
nem akarta eladni a sajátját. A nőt-
lenszállón aztán találkoztam egy 

zolnokra helyezett szentkirályi ha-
józóval, aki pont az általam annyira 
keresett karjelzést viselte. Kiderült, 
hogy két darab van a birtokában, 
de egyiktől sem akart megválni. A 
sokadik találkozásunk alkalmával 
viszont elkövette azt a hibát, hogy 
megígérte  egyszer majd nekem 
adja. Ettől kezdve minden hétfőn, 
munkaidő után a nőtlenszálló bejá-
ratánál vártam rá, abban bízva, hogy 
talán épp aznap jön el az én időm. 

öbb mint egy évbe telt, mire bead-
ta a derekát. Egyetlen kikötése volt 
csupán  többé nem szeretne velem 
a szálló előtt, hétfőnként, munkaidő 
után találkozni – rendezgette temati-
kus kollekcióját a hadtörténész vég-
zettségű gyűjtő.

A gyűjtéshez azonban nemcsak 
pénz és kitartás, de segítőkész bará-
tok is kellenek.

– Minden kollégámnak köszönettel 
tartozom, akik hozzájárultak kollek-
cióm gyarapításához. Mielőtt pél-
dául a bázisunkról egy afganisztáni 
misszió tagjai kiutaznának, mindig 
megkérem közülük egy repülőmű-
szaki és egy hajózó barátomat, hogy 
nekem is hímeztessenek egy-egy 
felvarrót. A költségeik megtérítését 
természetesen fel szoktam ajánlani, 
de az esetek meghatározó többségé-
ben nem fogadnak el pénzt tőlem. Az 
afganisztáni felvarrók közül persze 
csak azok érdekelnek, amelyeket vi-
selnek is kint a magyar katonák. A 
karjelzések sok esetben egyébként 
rejtett üzeneteket is hordoznak. lyen 
például az egyik volt műszaki száza-
dé, amelyiken sakkfi gurák láthatók. 
Az engedélyezésre felterjesztett hi-
vatalos indoklás szerint ezek nélkül 
lehetetlen a játék, ugyanakkor min-
den egyes fi gurának meghatározott 
szerepe van  pont olyan nélkülözhe-
tetlenek, mint az alakulat életében 
a műszakiak. alójában viszont a 
hangs ly a huszáron volt  gy hajta-
nak minket, mint a lovat. Hasonlóan 
meggyőző indoklással sikerült enge-
délyeztetni a fekete bárányt ábrázoló 

felvarrót is, pedig annak a monda-
nivalója jóval nyilvánvalóbb volt  a 
repülőműszaki elöljárók szemében 
fekete bárányok vagyunk – folytatta 
Magó zászlós.

Az átlagos, tömeggyártásban ké-
szült felvarrókat pár száz forintért 
kínálják eladásra az interneten. A kis 
szériában készültek, a rendszervál-
tás előttről származók, a már meg-
szűnt alakulatok karjelzései viszont 
már jóval többe kerülnek. Az első 
és második világhábor  te tiljelvé-
nyei pedig igen borsos áron cserél-
nek gazdát, de van olyan felvarró 
is, amely annyira ritka, hogy nincs 
ára. agyis amit mond rá az eladó, 
annyiért kell megvenni, mert soha HÍMZETT HADTÖRTÉNELEM
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Galambos Sándor   szerző e véte ei
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nem lesz egy másik lehetőség. Magó 
zászlós gyűjteményének egyik da-
rabját 1 0 ezer forintért vásárolta. 
Albumaiban lapuló ritkaságait fel-
sorolni lehetetlen. irtokában van 
például a rendszerváltás után Ma-
gyarországon gyártott összes repülő-
műszaki és hajózó csapat-karjelzés. 
A külföldön szolgálatot teljesítő 
katonák felvarróit viszont a távolság 
miatt nagyon nehéz megszerezni. A 
Gripenekhez kötődő svéd, kanadai 
és egyesült államokbeli képzések, 
az A A  személyzete által vi-
seltek és az afgán repülős missziók 
esetében ismeretség nélkül szinte 
lehetetlen is. Ennek ellenére az af-
ganisztáni felvarrókból összeállított, 
a mindenkori utolsó váltás hazaérke-
zéséig naprakészen teljes kollekció-
ja egyedülálló az országban  még az 
olyanokat is sikerült megszereznie, 
amelyeket a cérna színének egy kis 

eltérése különböztet meg egymástól. 
A külföldi képzésekhez kapcsoló-
dók közül is már csak pár, régebbi 
példányt kell felkutatnia, az jak 
ugyanis folyamatosan érkeznek  ott-
jártunkkor hozta a postás zarvas 

ávid hadnagy te asi felvarróit.
– A második világhábor  idejéből 

négy te til századjelvényt őrzök, de 
nyugodtan keressenek meg azok, 
akiknek van eladó  Annak is nagyon 
örülnék, ha valaki találna otthon 
egy, az első világhábor ban, a ha-
ditengerész repülők által viselt kar-
jelzést. Az árakon nem fogunk sokat 
vitatkozni – ígérte Magó zászlós.

óth oltán ibor százados is 
szenvedélyes gyűjtő, de ő csak a 
numizmatika után talált rá  a fel-
varrókra.

– gy h sz évvel ezelőtt a kert-
szomszéd autójának egyik zugából 
kiesett egy zent stván ötpengős. 

agyon megtetszett, elhatároztam, 
hogy én is szerzek magamnak egy 
ilyet. Egy érme azonban nem érme, 
ettől kezdve nem volt megállás. Hét 
gyűjteményt építettem fel, voltak 

rpád-házi érméim, Ferenc ózsef 
és Horthy Miklós által kibocsátott 
pénzeim, s egy igazi ritkaságot is 
sikerült vennem. Ez egy fordított 
címeres 10 poltura volt . Rákóczi 
Ferenc idejéből. A hármas halom 
a kettős kereszttel és a pajzs cse-
réltek helyet . Ez egyértelműen a 
vésnök hibája volt, aki nem gondolt 
arra, hogy a pénzverés sablonját for-
dított állás ra kell készíteni ahhoz, 
hogy az érmén minden a megfelelő 
helyre kerüljön. rdeklődési körö-
met azonban egy Magó Karcsival 
folytatott hosszabb beszélgetés gyö-
keresen megváltoztatta. A felvarrók 
tekintetében ő akkor már tapasztalt 
gyűjtőnek számított, magával raga-
dott az a lelkesedés, ahogy ezeknek 
a karjelzéseknek a történetéről me-
sélt. Rövid ideig ugyan még hezi-
táltam, de aztán 200 . augusztus 

0-án, ebrecenben megvettem egy 
nyugállomány  katona teljes gyűjte-
ményét. Ez mintegy négyszáz darab-
ból állt, de volt olyan beszerzőutam 
is, amikor ezerötszáz felvarróval 
jöttem haza. Akár jelentős összeget 
is hajlandó vagyok kiadni egy-egy 
számomra értékes darabért. Azon 
belül, hogy kizárólag magyar kato-
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nai felvarrókat gyűjtök, elég széles 
az érdeklődési köröm  mindenre 
nyitott vagyok, amit valaha egyenru-
hán viseltek. annak sapka- és mell-
jelvényeim is, az egyik legféltettebb 
darabom például a Horthy-korszak-
ban működött öröskereszt főigaz-
gatójának zent Koronával, babérral 
és olajággal díszített sapkarózsája. 

sodálatos darab, nem tudok róla, 
hogy másnak is lenne ilyen. üsz-
ke vagyok a Ferenc ózsef korából 
származó haditengerészeti tiszti sap-
karózsámra is, ami egy fémszállal 
hímzett, tömésekkel magasan dom-
borított kézműves remek– sorolta a 
százados.

A huszonöt albumban őrzött, több 
mint négyezer felvarróból álló kol-
lekciójával a gyűjtők rangsorában 

óth százados a dobogón  érzi 
magát. udomása szerint az övéhez 
mérhető gyűjtemény csak dr. ese-
nyő- uda ános ezredes és Győri 
ános nyugállomány  alezredes bir-

tokában van.
– Minden gyűjtő őriz egy-két egé-

szen ritka darabot. ekem ilyen pél-
dául az egykori kis jszállási javító-
ezred kiképzőszázadának felvarrója, 
amit műanyag lapra, szitanyomással 
készítettek. Ebből két ismert pél-

dányt tartanak számon, közülük az 
egyik az enyém. ok barátomtól és 
kollégámtól kapok én is segítséget. 
A missziós kollekcióm társgyűjtő-
je  például Kálinger Roland őrnagy, 
Rozsé atya, a bázis tábori lelkésze, 
akitől rengeteg, a magyar katonák 
által Afganisztánban és a alkánon 
viselt felvarrót kaptam. élküle 
nem lenne ennyire gazdag a gyűjte-
ményem. A missziós karjelzésekre 
ugyanis nagyon nehéz rátalálni, mert 
nem jelennek meg a közlönyben, 
nincsenek rendszeresítve. Kiutaz-
nak a kollégák, végrehajtják a fel-
adatot, amikor pedig hazajönnek, 
a felvarrót emlékként a vitrinbe 
teszik. aráti kapcsolatok révén vi-
szont igazán különleges példányokat 
lehet beszerezni. Azért is, mert pél-
dául az afganisztáni bazárban egy 
egész iparág  létesült a felvarrók 
gyártására, -5 dollárért bármilyet 

tudnak készíteni. A legmodernebb, 
számítógép által vezérelt hímző gé-
pekkel dolgoznak, egy papírdarabra 
felskiccelt vázlat alapján is képe-
sek remekművet alkotni. Az ilyen, 
egyedi készítésű felvarrókon látha-
tó motívumok egyébként általában 
egy-egy adott feladathoz kötődnek. 
Az afganisztáni missziókban pél-
dául sokszor jelenik meg az ország 
térképe a karjelzéseken, a szolnoki 
hajózóknál és műszakiaknál termé-
szetesen a helikopter és a hegyek a 
hangs lyozottak, az őrzésvédelmet 
ellátók esetében pedig a kutya és a 
kardos lovag a legtöbbet használt 
motívum. e a katonák körében a 
mesefi gurák is nagyon kedveltek  dr. 

ubótól és a kis vakondtól kezdve, 
a kockásfülű ny lon át üsü, a sár-
kányig valamennyien megjelentek 
már felvarrón – mondta óth oltán 

ibor százados.
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A magyar karjelzések történetét Magó Károly zászlós és dr. esenyő-
uda ános ezredes dolgozták fel. Kutatásaikból kiderül, hogy már a 

két világhábor  idején is voltak te til jelvények az egyenruhákon, s 
1 45 után is történtek kísérletek alakulatjelzések készítésére, de ezek a 
próbálkozások a fordulat miatt nem folytatódhattak. Az 1 50-es, 1 0-
as, 1 0-es években, a titkosítás és az egységesítés jegyében semmiféle 
egyénieskedésnek  nem volt helye, az ország vezetői rettegtek a kö-

zösségek esetleges t lzott összekovácsolódásától.
Ez a helyzet azonban 1  után gyökeresen megváltozott. Az j 

társadalmi rendszerben már szükség volt – és van – a testületi azo-
nosság erősítésére, a csapathoz tartozás érzésének megszilárdítására. 
Ezt fokozta még az j szövetségi rendszer, amelynek jeleit és jelzé-
seit nemcsak megismerték a magyar katonák, de maguk is szerettek 
volna valami hasonló, csak rájuk jellemző jelet viselni. gy vették át az 
egyébként világszerte használt, de leginkább az amerikai hadseregben 
népszerű karjelzést. Alulról jövő kezdeményezésüket az állami és a 
hadseregvezetés elfogadta. Minimális szabályozás után így mindenki 
megkezdhette saját felvarrójának megtervezését.

nai felvarrókat gyűjtök, elég széles nai felvarrókat gyűjtök, elég széles 
az érdeklődési köröm  mindenre az érdeklődési köröm  mindenre 
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A huszonöt albumban őrzött, több 
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lekciójával a gyűjtők rangsorában 
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Az első világhábor  kitörésekor 
az Egyesült llamok semleges 
maradt, ugyanakkor igyekezett 

a maga javára kiaknázni az antant és a 
központi hatalmak katonai küzdelmét. 
Ennek szellemében bővítette gazdasá-
gi kapcsolatait a hábor  előtti legfőbb 
partnerével, agy- ritanniával, de a 
szigetország első szám  ellenfelével, 

émetországgal is kereskedett. m 
miután a harcok kezdetén a brit  ot-
ta blokád alá vette a német partokat, 
már csupán az antant országai része-
sültek az Európába irányuló amerikai 
szállítmányokból, feltéve, ha azok 
egyáltalán célba jutottak  a német 
tengeralattjárók ugyanis egymás után 
küldték hullámsírba a kereskedelmi és 
személyszállító hajókat. zámos ilyen 
incidens terhelte meg az amerikai–

német viszonyt, s ezek sorából is ki-
emelkedett a L A A óceánjáró 
elsüllyesztése  az –20-as b várhajó 
1 15. május -i akciója 1201 ember, 
köztük 12  amerikai állampolgár 
életét követelte. Mindebből pedig a 
britek kovácsoltak előnyt  együttmű-
ködésük szorosabbá vált az Egyesült 

llamokkal, melynek közvéleménye 
és politikai vezetése körében hatalmas 
felháborodást váltott ki a német ten-
geralattjárók által alkalmazott harc-
modor.

DÖNTÉSI KÉNYSZER
Az A 1 1  végére már hatalmas 
politikai és gazdasági hasznot h zott 
a hábor ból, hiszen annak során az 

1917. ÁPRILIS 6-ÁN ÚJ SZAKASZÁHOZ ÉRKEZETT AZ AKKOR MÁR HÁROM ÉVE 
DÚL  ELSŐ VILÁGHÁBORÚ  E NAPON UGYANIS AZ AMERIKAI EGYESÜLT 
ÁLLAMOK HADBA LÉPETT AZ ANTANT OLDALÁN. A TENGERENTÚLI HATALOM 
SEMLEGESSÉGI POLITIKÁJÁNAK FELADÁSÁHOZ NAGYBAN HOZZÁJÁRULT 
AZ A NÉMET TÁVIRAT IS, AMELYET A BRITEK FOGTAK EL ÉS FEJTETTEK MEG.

MAGYAR HONVÉD

AZ USA HADBA LÉP

Az elfogott távirat

Woodrow Wilson

Wilson elnök 
a semlegesség feladására buzdított 

 K   
1917. április 2-án mondott 

beszédében.
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európai hatalmak kölcsönösen gyen-
gítették egymást, az antant országai 
pedig eladósodtak a tengerent li 
állam irányába. Az amerikai érdekek 
ugyanakkor a kon  iktus kompromisz-
szumos, a harcok előtti állapothoz 
közel álló lezárását kívánták  a a-
shingtoni kormányzat célja egyértel-
műen az európai hatalmi egyens ly 
fenntartása volt. oodro  ilson 
elnök is gy vélte  a hábor nak 
kizárólag tárgyalásos ton 
lehet véget 

vetni, egy ttal szilárdan hitte, hogy 
akkor jár el a leghelyesebben, ha or-
szágát távol tartja a harcoktól, és csak 
a közvetítő szerepét vállalja.

Az 1 1  elején történtek azonban 
válasz t elé állították az amerikaiakat. 
anuár -én a német politikai és ka-

tonai vezetés jabb korlátlan tenger-
alattjáró-hábor  indításáról döntött, 
amely február elsején vette kezdetét. 

várhajóik e naptól a hadizónának 
tekintett térségekben minden keres-
kedelmi egységet – ellenségest és 
semlegest egyaránt – fi gyelmeztetés 
nélkül elsüllyesztettek. Erre válaszul 

ashington két nappal később meg-
szakította a diplomáciai kapcsolatokat 

émetországgal  ezt a lépését intés-
nek szánta.

Mindemellett a szintén februárban, 
éterváron kibontakozott forradalom 

nyomán számítani lehetett arra is, 
hogy roszország – bár ekkor még az 
deiglenes Kormány folytatta a har-

cot – előbb-utóbb kiválik a hábor ból. 
Egy ilyen lépés már alapjaiban borí-
totta volna fel az antant és a központi 
hatalmak közt kialakult erőviszonyt, 
amelynek helyreállítása érdekében az 
Egyesült llamoknak fontolóra kellett 
vennie a hadba lépést.

A korlátlan b várhajóharc és rosz-
ország hábor ból történő esetleges 
kilépése ugyanis az antant végső ve-
reségének lehetőségét is magá-
ban hordozta, s az Egyesült 

llamoknak azzal szintén számolnia 
kellett, hogy az elh zódó kon  iktus 
szülte elégedetlenség Európa-szerte 
forradalmakhoz vezet, amelyek szél-
sőséges esetben akár a kapitalista 
rendszer bukását is okozhatják a kon-
tinensen.

ZIMMERMANN LEVELE
Az Egyesült llamokat mindazonáltal 
nemcsak ezek a tényezők késztették 
semlegességi politikája módosítására, 
hanem egy, a britek által elfogott és 
megfejtett német távirat tartalma is.

A levél összefüggésben állt a kor-
látlan tengeralattjáró-hábor val, me-
lyet a német hadvezetés a harcok 
végkimenetele szempontjából döntő 
jelentőségűnek ítélt. Meggyőződéssel 
vallották, hogy a agy- ritannia szá-
mára létfontosság  nyersanyagokat, 
élelmiszert és utánpótlást szállító ke-
reskedelmi hajók megsemmisítésével 
öt hónap alatt térdre kényszeríthetik a 
szigetországot. A német döntéshozók 
ugyanakkor azt is tudták  ez a harc-
modor elkerülhetetlenül együtt jár 
amerikai hajók elsüllyesztésével, így 
biztosra lehetett venni, hogy az Egye-
sült llamok hadat üzen émetor-
szágnak. Ezt felismerve Arthur im-
mermann külügyminiszter előkészített 

egy tervet, amelytől azt remélte, 
hogy elodázza a tengerent li 

hatalom bekapcsolódását az 
európai hadszíntér harcaiba, 

sőt, szerencsés esetben 
akár el is tántoríthatja 

őket attól.
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Az elfogott távirat

A LUSITANIA 
elsüllyesztése 
128 amerikai 
állampolgár életét 
követelte. Bár 
a történtek után 
feszültté vált az USA 
és Németország 
viszonya, ekkor 
még elmaradt 
a hadüzenet.



Rá akarta venni Me ikót az Egye-
sült llamok megtámadására, ha az 
utóbbi ország feladja semlegességét 
és az antant oldalán belép az első 
világhábor ba. A közép-amerikai 
állam együttműködéséért cserébe a 
német külügyminiszter pénzügyi és 
katonai támogatást ígért, illetve ki-
látásba helyezte az 1 4 –4  között 
megvívott amerikai–me ikói hábor  
után elvesztett e as, j-Me ikó és 
Arizona visszacsatolását. immer-
mann ezenkívül közvetítői szerepet 
is szánt a me ikói elnöknek, mivel 
apánt is szerette volna megnyerni 

az A ellen formálódó koalíció 
számára. Ha a három ország egyez-
ségre jut, akkor az Egyesült llamo-
kat keletről émetország, nyugatról 
apán, délről pedig Me ikó fenyeget-

né, amely lehetetlenné tenné, hogy 
az amerikaiak katonákat küldjenek 
Európába – legalábbis immermann 
reményei szerint. A külügyminiszter 
1 1 . január 1 -án a tettek mezejére 
is lépett. Kódolt táviratot küldött a 

ashingtoni német nagykövet, o-
hann-Heinrich von ernstorff számá-
ra, aki továbbította azt Heinrich von 
Eckhardt me ikói német nagykövet-
nek. A levél tartalmát ő ismertette a 
me ikói elnökkel.

Maga az üzenet így szólt  Február 
elsejétől kezdve korlátlan tengeralatt-
járó-hábor t szándékozunk indítani. 
Mindezek ellenére arra törekszünk, 
hogy az Egyesült llamok maradjon 
semleges. Ha ez nem következik be, 

mi szövetséget ajánlunk Me ikó-
nak a következő alapon  harcoljunk 
együtt, teremtsük meg a békét együtt, 
nagyvonal  pénzügyi segítséget biz-
tosítunk és elfogadjuk, hogy Me i-
kó vissza akarja szerezni elvesztett 
területeit e asban, j-Me ikóban 
és Arizonában. Az egyezmény rész-
leteinek kidolgozását nre (von 
Eckhardtra – a szerző megjegyzé-
se) bízzuk. n fogja informálni az 
elnököt (a me ikóit – a szerző meg-
jegyzése) a fentiekről a legnagyobb 
titoktartás mellett azonnal, amint a 
hábor  az Egyesült llamokkal be-
következik és javasolja neki  a saját 
kezdeményezésére hívja meg apánt 
azzal a céllal, hogy azonnal csatla-
kozzon ehhez a tervhez, ugyanakkor 
legyen közvetítő apán és köztünk. 
Kérem, hívja fel az elnök fi gyelmét 
arra a tényre, hogy tengeralattjáró-
ink kíméletlen használata előrevetíti  
Anglia néhány hónap m lva békére 
kényszerül. Aláírás  immermann

A CIÓBA  A Ó TŐ
immermann tehát rejtjeleztette a 

táviratot, mert tudta, hogy az antant 
minden, a tengerent lra irányuló 
német kommunikációt lehallgat. 1 14. 

augusztus 4-én ugyanis a EL A 
nevű brit hajó elvágta a németek 
transzatlanti, tengeralatti kábeleit. 
Ezzel az akcióval a britek rákénysze-
rítették ellenségüket, hogy üzeneteiket 
rádión vagy más országok tulajdo-
nában lévő kábeleken továbbítsák. 

immermannak is ezt kellett tennie  
táviratát védországon keresztül, il-
letve a közvetlenebb összeköttetést 
biztosító amerikai tulajdon  kábelen 
küldte el. Az üzenet azonban így is a 
britek kezébe került. Az elfogott táv-
iratot megkapta a 40-es szoba (Room 
40), az Admiralitás rejtjelfejtő irodája, 
amelyet a számára eredetileg kijelölt 
helyiségről nevezték el.

A levél tartalmának megfejtése 
illiam Montgomery-re és igel de 

Grey-re várt. Azonnal látták, hogy 
azt a magas szintű diplomáciai köz-
lésekre használt kóddal titkosítot-
ták, amelynek feltörésében már volt 
némi tapasztalatuk. ár a megoldás 
korántsem volt triviális, estére im-
mermann tervének körvonalai már 
kibontakoztak a páros előtt. rtesí-
tették az Admiralitás hírszerző szol-
gálatának vezetőjét, illiam Regi-
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nald Hall tengernagyot, aki viszont 
nem továbbította az értesülést az 
amerikaiaknak, hanem arra kérte a 
két szakembert, hogy fejtsék meg a 
teljes üzenetet, hátha van a távirat-
ban olyan döntő fontosság  részlet, 
amire még nem derült fény. ersze 
elsősorban nem ezért tartotta vissza 
az értesülést  gy vélte, ha átadják a 
megfejtett immermann-táviratot az 
amerikaiaknak, s ők nyilvánosságra 
hozzák azt, abból a németek rájön-
nek, hogy feltörték a kódjukat, mire 
kidolgoznak egy j, jobb titkosítási 
módszert. Ezáltal pedig a britek el-
vesztenek egy roppant fontos infor-
mációs csatornát.

Montgomery és e Grey két hét 
alatt teljes egészében megfejtette 

immermann levelét. Mindeközben 
Hall gy keverte a lapokat, hogy a 
németek azt higgyék  a táviratot a 
me ikói elnöki palotából lopták el, s 
nem a britek fogták el, majd fejtet-
ték meg. A dekódolt üzenetet végül 
1 1 . február 2 -án adta át Arthur 

alfour brit külügyminiszter alter 
age londoni amerikai nagykövet-

nek, négy nappal később pedig il-
son elnök is a tulajdon két szemével 
láthatta annak bizonyítékát, miszerint 

émetország az Egyesült llamok 
megtámadására bujtogat.

A ashingtoni kormányzatban 
ugyanakkor volt némi aggodalom 

amiatt, hogy a távirat esetleg kohol-
mány is lehet  a britek gyártották 
annak érdekében, hogy az Egyesült 

llamokat bevonják a hábor ba. A 
kételyek azonban hamarosan szer-
tefoszlottak, mert immermann 
nyilvánosan elismerte  ő küldte a 
táviratot. A német külügyminiszté-
rium természetesen vizsgálatot indí-
tott annak kiderítésére, hogy miként 
került a levél az amerikaiak kezébe. 
Hall machinációinak köszönhetően 
végül arra a teljesen téves követ-
keztetésre jutottak, hogy Me ikó-
ban történt az árulás. A tengernagy 
más módon is igyekezett elterelni 
a fi gyelmet a brit kódfejtőkről. Egy 

jságcikkben kritizálta saját szerve-
zetét, amiért nem fogták el a im-
mermann-táviratot. Ennek nyomán 

jabb írások jelentek meg, amelyek 
szapulták a brit hírszerző szolgálatot 
és az egekig magasztalták az ameri-
kait.

IRÁNY EURÓPA!
A február elsején jraindított korlát-
lan tengeralattjáró-hábor  keretében 
a németek március 12-én süllyesz-
tették el az első, amerikai zászló 
alatt hajózó kereskedelmi egységet, 
majd március 1 –1 . között továb-
bi hármat. Ez volt az utolsó csepp a 

pohárban  a Kongresszus előtt 1 1 . 
április 2-án mondott beszédében il-
son elnök a semlegesség feladására 
buzdított, melynek hatására két nap-
pal később a szenátus, április -án 
pedig a képviselőház is megszavazta 
a hadba lépést, amiről a ashingtoni 
kormányzat még aznap tájékoztatta 

erlint.
Az Egyesült llamok azonban 

1 1  tavaszán még nem rendelke-
zett akkora és olyan felszereltségű 
hadsereggel, amellyel jelentősen 
befolyásolhatta volna az európai 
hadszíntéren kialakult erőviszo-
nyokat. Franciaországba j nius 
25-én érkezett meg a négy ezredből 
álló 1. hadosztályuk, amelyet aztán 
Lotharingiába szállítottak kiképzés-
re. Az első amerikai egységek pedig 
csak 1 1  őszén kapcsolódtak be a 
harcokba. Az A hadba lépése tehát 
ekkor még elsősorban az antant mo-
rális erősítése tekintetében bírt nagy 
jelentőséggel. ersze katonai szem-
pontból sem volt elhanyagolható a 
megjelenésük, hiszen komoly erőt 
képviselő  ottájuk – amely 1 1 -
ben a világ harmadik legerősebbje 
volt – átvette a britektől az Egyesült 

llamokból, a anama-csatornától, 
illetve a él-Amerikából Európába 
induló konvojok kísérésének felada-
tát, s harcba szállt a német tenger-
alattjárókkal.
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Egy „gyöngyszem” Nógrádban

ÖTCSILLAGOS VENDÉ GLÁTÁS
BUJÁKRA ÁLTALÁBAN EMLÉKEZETBŐL MENNEK A VENDÉGEK. VANNAK, AKIK 
AZÉRT, MERT KIKAPCSOLTÁK A GPS-T AZ AUT BAN  KÖZÜLÜK NÉHÁNYAN EL 
IS TÉVEDNEK A N GRÁDI KIS FALVAK ÚTVESZTŐIBEN . MÁSOK PEDIG AZÉRT 
VÁGYNAK VISSZA, MERT MÉG ÉLÉNKEN ÉL EMLÉKEZETÜKBEN, HOGY MILYEN 
FŐÚRI  KISZOLGÁLÁSBAN VOLT RÉSZÜK LEGUT BBI LÁTOGATÁSUKKOR IS.

A bujáki üdülő – hivatalos nevén 
MH Anyagellátó Raktárbázis 
5. szám  Kiképzési, ktatá-

si és Regeneráló Központ (MH 5. 
K RK) – ugyanis objektumainak, 
természeti adottságainak és nem utol-
sósorban az ott dolgozók munkájá-
nak köszönhetően valóban egy életre 
szóló élményt ny jt minden vendég 
számára. A bujáki várrom alatti 

völgyben elterülő üdülőkomple um 
egy igazi gyöngyszem. adászkas-
télyra hajazó főépületével, a fák kö-
zött fel-felbukkanó vendégházaival, 
két tavával, őserdejével , gondozott 
parkjaival elvarázsol minden idelá-
togatót.

e mielőtt átmennénk teljesen 
költőibe , incze Ernő őrnagy, 

megbízott központparancsnok-he-

lyettes bemutatja a hátteret, a kulisz-
szák mögött folyó munkát, valamint 
problémáikat is, amiből viszont 
megint csak az derül ki, hogy itt min-
den a vendégekről szól. Mert az itt 
pihenőknek nem kell tudniuk arról, 
hogy uják idén január elsején került 
az MH vitéz zurmay ándor u-
dapest Helyőrség andártól az MH 
Anyagellátó Raktárbázis irányítása 
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HÁTORSZÁG Szabó Béla  Fotó: z n e  a szerző és az     ar v a

ÖTCSILLAGOS VENDÉ GLÁTÁS
alá. Az átadás-átvételi folyamat több 
hónapot vett igénybe – gondoljunk 
csak bele, mennyi szervezési, admi-
nisztrációs és egyéb feladatot kellett 
megoldaniuk –, ezért március elsejé-
ig nem is fogadtak vendégeket.

– zerencsére az átszervezés nem 
járt kapacitáscsökkentéssel, jelenleg 
is a megszokott szolgáltatásokkal fo-
gadjuk a pihenni vágyókat – halljuk 

incze őrnagytól.
A ujákon dolgozók között sokan 

vannak olyanok – mint például Ke-
nyér stvánné, rénke – akik már több 
mint két évtizede tesznek meg min-
dent a vendégek kényelmének bizto-
sításáért. agy a kertészük, aki ugyan 
csak egy jó éve dolgozik itt, de – 
ahogyan rénke fogalmazott, amikor 

körbevezetett a területen – a gondo-
zott park szakmája szeretetéről, tu-
dásról és munkabírásról mesél .

o, de jöjjenek ismét a száraz 
tények . A K RK jelenleg három 
épületben, hetven férőhellyel fogadja 
a vendégeket. A főépületben hét lak-
osztály (2 1 fő), egy hatszemélyes 
nagycsaládos szoba , egy három-

ágyas, valamint tizennégy kétágyas 
szoba várja a pihenni vágyókat. 

A parkban pedig két házban három 
nagyméretű, összkomfortos apartman 
áll az igényjogosultak rendelkezésé-
re. A szobák – lakosztályok, apartma-
nok – mindegyikében van fürdőszo-
ba, televízió, telefon és hűtőszekrény.

Konyhájuk kínálata is roppant 
széles, a többféle menü összeállítá-
sakor arra is ügyelnek, hogy vendé-
geik a sztenderd konyha  mellett 
megismerhessék a helyi és a palóc 
ízeket. Gondoskodnak arról is, hogy 
az is választhasson kedvére való 
ételt, aki vegetáriánus vagy éppen 
laktózérzékeny. Két éttermükben 
akár százötven főt is ki tudnak szol-
gálni egyszerre. Miután az üdültetés 
mellett oktatási, kiképzési célokra is 
igénybe veszik az intézményt, van 
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egy-egy harminc- és nyolcvanfős 
konferenciatermük, illetve egy h sz-
fős különtermük is. Ezek mindegyi-
kében biztosítani tudnak kivetítőt, 
 ip-chart táblát, kihangosítást és 

-lejátszó rendszert.
– ltalában, normál üzemmód-

ban  egy hétig a kiképzés, oktatás 
feltételeit teremtjük meg, majd a 
következő héten üdültetünk  – tá-
jékoztat incze őrnagy, majd hoz-
záteszi  a határbiztosításban részt 
vevők pihentetése az elm lt idő-
szakban picit felborította a rendet, 
előfordul, hogy vegyes a vendég-
sereg . ermészetesen főleg hétvé-
geken van mód baráti társaságok 
fogadására, illetve nagyobb ren-
dezvények – esküvők, keresztelők 
– megtartására is.

Ami pedig a K RK feladatait 
illeti, a megbízott központparancs-
nok-helyettes arról tájékoztat  alap-
tevékenységük fő területei a heti 
beutalt, illetve a hétközi és hétvégi 

kikapcsolódásra érkező vendé-
gek, valamint a különböző rege-
neráló pihentetésben részesülő 
állomány kiszolgálása, továbbá a 
katonai kiképzési és oktatási cél  
rendezvények biztosítása. Ezen felül 
a határbiztosításban részvevők is 
eltöltöttek náluk több mint 2000 éj-
szakát. incze őrnagy egy statiszti-
kát is mutat, amelyből kiderül, hogy 
a szoba-kihasználtság nem azonos a 
férőhely kihasználtsággal. agyis  
lehet, hogy minden szobájuk foglalt, 
de azok nem mindegyikében van 
annyi vendég, ahány ágy. E kis kité-
rő után arról kérdezem a megbízott 
központparancsnok-helyettest, hogy 
a vendégek mivel tölthetik el sza-
badidejüket az üdülőben

– s a környékén – egészít ki, s 
a felsorolásából kiderül, hogy több 
sportpálya és egy kiválóan felszerelt 
játékterem is a vendégek rendelke-
zésére áll. an könyvtáruk, szauná-
juk, szoláriumuk. Minden feltétel 

adott egy bográcsozáshoz vagy sza-
lonnasütéshez, de lehet horgászni és 
kerékpárt kölcsönözni is. Autóval 
csak egy ugrás  zirák, Hollókő, a 

kelet-cserháti tájvédelmi körzet, de 
gyalogosan is sok érdekes látnivalót 
lehet felkeresni a közvetlen környé-
ken. Ami pedig a távolabbi terveiket 
illeti, erre is kész receptje  van az 
üdülővezetőnek. Miután tavaly a 

udapesti ostás ávfutó Egyesület 
náluk rendezte meg országos ver-
senyét, ezzel adtak egy jó ötletet is. 

incze őrnagyék most azon fáradoz-
nak, hogy ezt a versenyt megrendez-
zék Magyar Honvédség-szinten is, 

ujákon. 
e hogy szakácsaik se csak az 

üdülővendégek kiszolgálásával 
foglalkozzanak egész évben, ezért 
ismét beneveznek a Héhalmon 
rendszeresen megrendezett öllér 

ajnokok Ligájába. Ezen a ren-
dezvényen a csapatok kapnak egy 
disznót, amelyet aztán annak rendje 
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és módja szerint a vágástól az esti 
tálalásig fel kell dolgozniuk. agy-
is reggel sz rópálinka  bekínálás, 
aztán hagymás sült vér, töpörtyű és 
hurkakészítés stb.

Miközben hallgatom, tőle is meg-
kérdezem – mint az eddig bemuta-
tott üdülővezetők mindegyikétől –, 
hogyan lesz egy egészen más pálya-
íven elindult katonából üdülőpa-
rancsnok  os, az ő esetében elég 
kacifántosan – derül ki szavaiból. 
1 -ben a zalaegerszegi katonai 
kollégium hallgatójaként került 
kapcsolatba a hadsereggel, majd az 
intézmény felszámolása után a győri 
kollégiumban folytatta középiskolai 
tanulmányait. 

A szentendrei Kossuth Lajos Ka-
tonai Főiskola gépesített lövész sza-
kának elvégzése után zombathe-
lyen kezdte meg tiszti pályafutását. 
Az MH unánt li Kiképzőközpont-
ban először mint alapkiképző, majd 
mint őrszázadparancsnok szolgált. 

A központ bezárása után az MH 40. 
Galga ezetésbiztosító Ezredhez, 
majd annak jogutódjához, a támo-
gatódandárhoz került. Ezután pedig 
amannak jogutódjához, az MH vitéz 

zurmay ándor udapest Helyőr-
ségdandárhoz. (Akár élcelődhetnék 
is azon, hogy az a katonai szervezet, 
ahová ő betette a lábát , előbb-
utóbb megszűnik, de idősebb olva-
sóink tudják  ez a korosztály sajnos 
így vándorolt alakulattól alakulatig.) 
Mostani beosztását már a zurmay-
dandár katonai igazgatási részlegve-
zetőjeként kapta – vezényléssel.

– A parancsnokom nem akarta 
megszüntetni a beosztásomat, ezért 
belső vezényléssel  helyezett az 

üdülő élére – mondja incze őrnagy, 
a további szavaitól pedig déjá vu ér-
zésem támad. Mert mondanom sem 
kell, hogy egy jó év elteltével már 
megint egy j katonai szervezet, az 
MH Anyagellátó Raktárbázis irányí-
tásával végzi tevékenységét.
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uják község mintegy 000 főt számláló 
zsáktelepülés ógrád megyében, a serhát 
hegység keleti, délkeleti lejtőjén, ásztótól 

0 kilométerre. épművészeti és népvise-
leti emlékei kiemelkedőek, Hollókőével 
vetekszenek. A középkorból származó vára 
miatt turisztikai szempontból ma is láto-
gatott község. Elzártsága révén levegője 
nagyon tiszta. A táj változatossága és szép-
sége, sajátos mikroklímája egész évben 
alkalmassá teszi ujákot a pihenésre, a 
kikapcsolódásra, az üdülésre.

A   
  S  K

A P  
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Tav al y  nov emberben j el entette 
be d r.  S imic skó  I stv án h on-
v éd el mi miniszter:  a tárc a –  a 

h onv éd el mi tö rv ény  mó d osí tásának 
elfogadásával – a arlamenttől jogi 
f el h atal mazást kapott arra,  h ogy  
kid ol gozh assa az egy kori H onv éd  
E gészségpénztár (H E P ) károsu l tj ai 
számára a legészszerűbb kártalanítási 
megol dá st.  A  miniszter akkor kiemel -
te:  a tárc a semmil y en f ormában nem 
volt felelős a károkért, ám a kormány 
és a minisztérium számára elsődleges 
f ontosságú  a katonák megbec sü l ése,  
ezért a törvénymódosítással lehető-
séget találtak arra, hogy megkezdőd-
h essen a kártal aní tások f ol y ó sí tása.  A  
kormány rend el et a kártal aní tási igé-

ny ek kö zponti el bí rál ására és a meg-
állapított összeg kifi zetésére a HM 
V éd el emgazd asági H iv atal t j el ö l te ki.  
A kérelmek beny jtásának lehetősége 
201 . február elsejétől kezdődött, és 
legkésőbb 2020. január 1-ig tart.

– K i jogosu lt a kártalaní tásra?
–  A  2 9 0 / 2 0 1 1 .  számú  kormány -

rend el et h ármas f el tétel rend szer 
egy ü ttes f ennál l ását h atározta meg.  
Í gy  az j ogosu l t a kártal aní tásra,  aki 
2 0 1 5 .  márc iu s 5 - én a H onv éd  E gész-
ségpénztár tagj a v ol t,  2 0 1 5 .  márc iu s 
5 - én a pénztárnál  v ezetett tagi egy éni 
száml áj a egy enl egének terh ére h ite-
l ezési v eszteség kerü l t kö v etel ésként 
el h atárol ásra,  és azt 2 0 1 5 .  d ec ember 

1-én a pénztár a követelés érték-

v esztéseként el számol ta.  V al amint,  
aki 2 0 1 5 .  márc iu s 5 - én és 2 0 1 7 .  f eb-
ruár elsején hivatásos vagy szerző-
d éses ál l omány ú  katonaként,  ö nkén-
tes tartalékos katonaként, a Magyar 
H onv éd ségnél  kormány zati szol gá-
l ati,  kö zal kal mazotti j ogv iszony ban 
v agy  mu nkav iszony ban ál l t,  v agy  e 
j ogv iszony a 2 0 1 5 .  márc iu s 5 - ét kö -
vetően, de 201 . február elsejét meg-
előzően szűnt meg.

– A z ö nkéntes tartalékos kato-
nákra milyen szab ályok vonatkoz-
nak?

–  A z ö nkéntes tartal ékos katona 
abban az esetben j ogosu l t kártal aní -
tásra,  amenny iben 2 0 1 5 .  márc iu s 5 .  
és a kártal aní tási igény  beny ú j tásá-
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nak napj a kö zö tt l egal ább egy  nap 
tény l eges szol gál atot tel j esí tett.

– Mi a teendő, ha valaki jogosult 
volt a kártalanításra, de időköz-
ben elhunyt?

– ajnos előfordulhat ilyen eset 
is. Ekkor a jogerős hagyatékátadó 
v égzés szerinti ö rö kö s l esz a kártal a-
ní tásra j ogosu l t.

– A nyugállományúakra, nyug-
d í jasokra is vonatkozik a kártala-
ní tás?

–  A menny iben a ny u gál l omány ba,  
ny u gd í j ba h el y ezésre 2 0 1 5 .  márc i-
us 5-ét megelőzően került sor, és 
utána az érintett személy a Magyar 
H onv éd ségnél  h iv atásos v agy  szer-
ződéses állomány  katonai, önkén-

tes tartal ékos katonai,  kormány zati 
szol gál ati,  kö zal kal mazotti v agy  
mu nkav iszony ban nem ál l t,  nem j o-
gosu l t kártal aní tásra.

– Hogyan lehet benyújtani a 
kártalaní tási kérelmeket?

–  K izáró l ag í rásban,  az erre a c él ra 
megh atározott f ormany omtatv ány  
kitö l tésév el ,  és igazol ni kel l  a v esz-
teség ö sszegét is.  E z a P rémiu m 
Egészségpénztár által kiállított, 0 
napnál  nem régebbi ered eti igazo-
lással, vagy a Meghatalmazás 

adatkezelésre  elnevezésű 
ny omtatv ány  két pél d ány -
ban történő csatolásával le-
h etséges.  A z u tó bbi esetben 
a j ogosu l t megh atal mazást 
ad a HM GH-nak, hogy 
az kö zv etl enü l  kérj e ki a 
H E P  j ogu tó d j átó l ,  a P rémi-
u m E gészségpénztártó l  a 
v eszteség ö sszegét.  A  kérel -
mezőnek a meghatalmazást 
vagy az igazolást kötelező 
c satol nia a kérel emh ez.  A  
d oku mentu mot a mel l ékl e-
tekkel  egy ü tt az ál l omány -
il l etékes pénzü gy i szerv h ez 
kel l  beny ú j tani,  ah ol  a ké-
rel mek tartal mi és f ormai 
ellenőrzése megtörténik, 
maj d  azokat ö sszesí tv e h i-
v atal u nk részére a pénzü gy i 

szerv  el kü l d i.
– H ogyan zajlik a kérelmek elb í -

rálása?
– Megvizsgáljuk, hogy a kérelmek 

megf el el nek- e a rend el etben meg-
h atározott f el tétel eknek,  maj d  ezt 
követően a megállapított kártalanítás 
ö sszegét a j ogosu l t ál tal  megad ott 
bankszáml ára átu tal j u k.  A z el bí rál ásra 
6 0  nap ál l  h iv atal u nk rend el kezésére.

– Amennyiben az igénylő kérel-
mét elutasítják, mit tehet az érin-
tett?

–  A  kérel emnek c sak részben h el y t 
ad ó ,  v agy  azt el u tasí tó  d ö ntéssel  
szemben jogorvoslatra van lehető-
ség,  s ennek mó d j ára v onatkozó an 
a kérelmezőnek elküldött döntés 
tartal maz táj ékoztatást.  A  l ény eg,  
h ogy  a kormány zati szol gál ati j og-
v iszony ban,  kö zal kal mazotti j ogv i-
szony ban v agy  mu nkav ál l al ó ként 
f ogl al koztatott személ y ek a d ö ntés 
kézhezvételétől számított 0 napon 
bel ü l  bí ró ságh oz f ord u l h atnak.  A  ka-

tonai szol gál ati j ogv iszony ban ál l ó k 
a f el l ebbezést 1 5  napon bel ü l  ny ú j t-
hatják be a döntés kézhezvételétől 
számí tv a.

– K ell-e személyi jö ved elemad ó t 
és járulékot fi zetni a kártalanítás 
ö sszege u tán?

–  A  kártal aní tás tel j es ö sszege sze-
mél y i j ö v ed el emad ó -  és j áru l ékmen-
tes.

– Hova kérhetik az érintettek a 
kártalaní tás ö sszegének folyó sí tá-
sát?

–  A  f ol y ó sí tás bármil y en l akos-
sági f ol y ó száml aszámra tö rténh et,  
nem szü kséges,  h ogy  az a j ogosu l t 
nev én l egy en,  il l etv e h ogy  a h av i 
il l etmény u tal ása erre a bankszáml a-
számra tö rténj en.

– Mennyi kérelem érkezett b e 
id áig? Milyen gyorsan tu d ják tel-
jesí teni a kiu talásokat?

–  A  kártal aní tási f el ad atok v ég-
reh aj tásában h iv atal u nk tö bb igaz-
gató sága v esz részt.  A  beérkezett 
kérel mek f el d ol gozása,  ny omon 
kö v etése érd ekében inf ormatiku s 
mu nkatársaim c él programot í rtak,  
és egy - egy  mu nkac soport j el enl eg 
c sak ezzel  a f el ad attal  f ogl al kozik.  
A  kártal aní tási f ol y amatban részt 
vevő valamennyi munkatárs min-
dent megtesz azért, hogy a lehető 
l eggy orsabban tel j esí teni tu d j u k a 
kiu tal ásokat.  A z ed d igi tapasztal atok 
azt mu tatj ák,  h ogy  az u tal ások a ké-
relmek beérkezésétől számítva jóval 
a rend el kezésre ál l ó  6 0  napon bel ü l  
megtörténnek. Március végéig (az 
interj  készítésének időpontjáig – a 
szerző megjegyzése) a hivatalhoz 
tö bb mint 8 7 0 0  kérel em érkezett,  
2 45 fő részére pedig már folyósí-
tottu k a kártal aní tás ö sszegét.

– Milyen elérhetőségen tudnak 
felvilágosí tást nyú jtani a kártala-
ní tásró l?

–  A  kártal aní tási igény  érv ény e-
sí tésév el  kapc sol atos ál tal ános 
táj ékoztatásra,  v al amint a már be-
ny ú j tott kártal aní tási kérel mek el bí -
rál ásának h el y zetév el  kapc sol atban a 
HM GH telefonos ügyfélszolgálata 
hétfőtől csütörtökig  és 1  óra kö-
zött, pénteken  és 1  óra között áll 
rendelkezésre a 0 -1 2 -5111 tele-
fonszám (HM-központ) tárcsázását 
követően, a 25- -es, 25- 5-ös, 
il l etv e a 2 7 - 4 9 0 - es mel l éken.
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Hazámat szolgálom
Á d er J ános kö ztársasági el nö k 
nemzeti ü nnepü nk,  márc iu s 1 5 .  al -
kal mábó l  ad omány ozta a Magyar 
É rd emrend  tisztikeresztje ( polgári 
tagozat)  kitü ntetést K u nszt G ábor 
szakedzőnek, sportvezetőnek, a 

udapesti Honvéd portegyesület 
volt ügyvezető elnökének, a Magyar 

limpiai izottság volt elnökségi 
tagj ának;  a Magyar É rd emrend  
lovagkeresztje ( katonai tagozat)  
kitüntetést ass ándor dandártábor-
noknak, a Honvéd ezérkar Híradó, 
nformatikai és nformációvédelmi 
soportfőnökség csoportfőnökének, 
chmidt oltán dandártábornoknak, 

az MH sszhaderőnemi arancs-
nokság logisztikai erők főnöke 
parancsnokhelyettesének, örcsök 
A nd rás ezred esnek,  a K atonai N em-
zetbiztonsági zolgálat igazgatójá-
nak, dr. ticz László ezredesnek, a 
Honvéd ezérkar Haderő-tervezési 

soportfőnökség csoportfőnök-he-
lyettesének, zívos stván ezredes-
nek, az MH sszhaderőnemi a-
rancsnokság személyzeti főnökének  
a Magyar É rd emrend  lovagke-
resztje ( polgári tagozat)  kitü ntetést 

zőke Lászlónak, a Honvédelmi Mi-
nisztérium Rehabilitációs izottsága 
volt elnökének  a Magyar A rany 
É rd emkereszt ( katonai tagozat)  
kitü ntetést K iss N ánd or al ezred es-
nek, az MH sszhaderőnemi a-
rancsnokság Légierő Hadműveleti 
és Kiképzési Főnöksége kiemelt fő-
tisztj ének;  a Magyar E zü st É rd em-
kereszt ( katonai tagozat)  kitü nte-
tést B átor F erenc  al ezred esnek,  az 
MH 5. ocskai stván Lövészdandár 
Művelettámogató Műszaki ászlóalj 
(Hódmezővásárhely) zászlóaljpa-
ranc snokának,  d r.  V id a Csaba al ez-
red esnek,  a K atonai N emzetbizton-
sági zolgálat osztályvezetőjének  
a Magyar B ronz É rd emkereszt 
( katonai tagozat)  kitü ntetést A l i 
A ttil a al ezred esnek,  a K atonai N em-
zetbiztonsági zolgálat osztályve-
zetőjének, ánczél Krisztián alezre-
d esnek,  a K atonai N emzetbiztonsági 

zolgálat osztályvezetőjének, udai 
ános Attila alezredesnek, az MH 5. 
ocskai stván Lövészdandár törzs-

főnök-helyettesének.

Magyarország köztársasági elnöke 
– felelős vezetői beosztásában vég-
zett kiemelkedő munkája elismerésé-
ül, a honvédelmi miniszter előterjesz-
tésére – 201 . március 15-i hatállyal 
dandártábornokká nevezte ki imon 
Attila ános ezredest, a HM Minisz-
teri Kabinetjének főosztályvezetőjét, 
kabinetfőnököt, Myszöglád Róbert 
Károly ezredest, a Honvéd ezérkar 
V ezérkari Titkárságának titkárság-
vezetőjét, Kajári Ferenc ezredest, a 
Katonai emzetbiztonsági zolgálat 
Felderítő soportfőnökség megbízott 
csoportfőnökét, dr. amás Róbert ez-
redest, a Magyar Honvédség Egész-
ségügyi Központ orvos igazgatóját.
 r. imicskó stván honvédelmi 
miniszter nemzeti ünne pünk, már-
c ius  15. al kal mából  adom ányoz ta a 
Honvédelemért Kitüntető ím . 
fokozatát prof. dr. intér Lajosnak, 
az MH Egészségügyi Központ taná-
csosának, app Lászlónak, ebrecen 
megyei jog  város polgármesteré-
nek, Lévai stvánnak, Hejce község 
polgármesterének, Rohály Gézának, 
H ej c e köz ség korábbi pol gármesteré-
nek. Elismerő oklevelet (ezzel  egy-
idejűleg pénzjutalmat) adományozott 
dr . K erényi  Tibor nyugá l l ományú ez-
rede snek;  Migrác iós  V álságh elyzet 
K ezeléséért S zolgálati Je let K aj á-
ri F erenc  da ndá rtábornoknak, V ass 

ándor dandártábornoknak. A T iszti 
zolgálati el . fokozatát ( 0 év 

után) adományozta imon Attila á-
nos da ndá rtábornoknak;  a S zolgálati 

rdemjel babérkoszorúval ékesí-
tett arany fokozatát mre stván ez-
redesnek, agy ándor ezredesnek, 
Ritli ános stván ezredesnek, öcz 

Lajos Lóránt alezredesnek  a S zol-
gálati É rd emjel arany fokozatát 

enedek oltán alezredesnek, za-
bad os J ános J ó zsef  al ezred esnek,  d r.  

operczer stván alezredesnek, óth 
orbert alezredesnek, arga stván 

al ezred esnek,  B ru nner Tamás szá-
zadosnak, asztercsák László törzs-
zászl ó snak;  a S zolgálati É rd emjel 
ezü st fokozatát B orsf ö l d i B al ázs 
alezredesnek, Horváth ózsef ándor 
alezredesnek, Kreácsik kos őrnagy-
nak, Molnár ibor Attila őrnagynak, 

arjáni Attila mre őrnagynak, Hajnal 
éter századosnak, Kopeczky éter 

század osnak,  B abol c sai Tamás J ó zsef  
törzszászlósnak, sincsi solt ózsef 
törzszászlósnak, Hársfa éter zász-
lósnak, Gombkötő Károly főtörzsőr-
mesternek, zűcs ibor főtörzsőrmes-
ternek;  a S zolgálati É rd emjel b ronz 
fokozatát Hatvani zabolcs őrnagy-
nak, Hegedűsné Kovács suzsanna 
őrnagynak, Kosztya Károly oltán 
őrnagynak, Krezinger Attila őrnagy-
nak, yerges saba őrnagynak, álné 
dr. Gergely ldikó őrnagynak, dr. ze-
lei ldikó őrnagynak, dr. zendyné 
Horváth ulianna suzsanna őrnagy-
nak, arga stván őrnagynak, olesza 
Róbert századosnak, Ro in stván 
századosnak, amás Gergő ános szá-
zad osnak,  V ad  N oémi század osnak,  

zabó András Miklós főhadnagynak, 
zompóné eli ita törzszászlósnak, 

Kovács oltán zászlósnak, Makula 
Attila zászlósnak, Mlochné Kovács 

erézia zászlósnak, Molnár eáta 
zászlósnak, agy oltán zászlósnak, 

uskásné Algács Erika zászlósnak, 
író ándor főtörzsőrmesternek, Ládi 
solt főtörzsőrmesternek, Martyin é-

Magyarország köztársasági elnöke Lajos Lóránt alezredesnek  a S zol-
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IN MEMORIAM
. február . és már ius . között elhunyt  K á-

rolyi Gábor főtörzsőrmester (45), Kiss László közalkal-
mazott (55), dr. ózsef éter ny. kormánytisztviselő, a 
közszolgálat halottja ( ), Kovács ános ny. ezredes, a 
Magyar Honvédség halottja ( 1), dr. akity oldizsár 
ny. ezredes, a Magyar Honvédség halottja ( 4), árközi 
Ferenc Ervin ny. ezredes ( 2), Füstös Ferenc Mihály ny. 
ezredes ( 1), emes Antal ny. ezredes ( 2), dr. trenk 

amás György ny. alezredes ( 5), Koncsek Ferenc ny. 
alezredes ( 0), Mákos Márton ny. alezredes ( ), Rózsa-
hegyi ibor ny. alezredes ( 2), akai stván ny. alezredes 
( ), emesvári Lajos ny. alezredes ( ), óth stván 
ny. alezredes ( ), Falvay Géza ny. alezredes ( 4), Gál 
András ibor ny. alezredes ( ), Maklári-Klekner Albin 
ny. alezredes ( 5), agy alázs ny. alezredes ( 5), oób 

rpád stván ny. alezredes ( 5), Ragó László ny. alez-
redes ( 5), omogyi ándor ny. alezredes ( ), Apostol 
László ny. alezredes ( 2), sipes ándor ny. alezredes 
( ), ékány Károly ny. alezredes ( ), Heronyányi 
ózsef ny. alezredes ( ), ataki Endre ny. alezredes 

( 1), ataky Kálmán ny. alezredes ( ), oros alázs 
ny. őrnagy ( 5), emeter ándor ny. őrnagy ( 5), Fehér 

ál ny. őrnagy ( ), Hadházi ál ny. őrnagy (4 ), örök 
Ferenc ny. őrnagy ( ), Horváth Géza ny. őrnagy ( ), 

Lipkovits éter ny. őrnagy ( ), Máth ános ny. őrnagy 
( ), Lendvai Ferenc ny. őrnagy ( 5), agy ván ny. 
őrnagy ( 4), Reszeli oós Gábor ny. őrnagy ( ), lapak 

lagyimír ny. őrnagy ( ), Ambrus ános ny. őrnagy 
( ), Földes stván ny. őrnagy ( ), acguier László ny. 
őrnagy ( ), ádasi ózsef ny. őrnagy ( ), Ryzák ános 
ny. őrnagy ( ), siláné Gosztola Mária Karola ny. őr-
nagy ( ), erta Károly ny. százados ( ), Monosto-
ri stván ny. százados ( ), Matus stván ny. százados 
( 2), siros stván ny. százados ( 1), zigeti ándor 
ny. hadnagy ( ), Lukács stván ny. főtörzszászlós 
( ), emeter ózsef ny. törzszászlós ( ), Kiss stván 
ny. törzszászlós ( 2), agy mre ny. törzszászlós ( 1), 
Kocsis ándor stván ny. törzszászlós ( 4), Mocsár á-
nosné ny. törzszászlós (54), Kozó mre ny. törzszászlós 
( 4), ncsán Mihály ny. zászlós ( 5), Fülöp stvánné  
ny. zászlós (55), emperger ándor ny. zászlós ( ), 

üki stván ny. zászlós ( 0), Hornok Margit ny. zászlós 
( ), chrantz ános ny. zászlós (54), talter ándor 
ny. zászlós (5 ), Kalóczkai stván ny. főtörzsőrmester 
( 4), Hegedűs Lajosné ny. közalkalmazott ( ), Gazdik 
Ferencné ny. közalkalmazott ( ), émeth sabáné ny. 
közalkalmazott (5 ), örök Géza ny. közalkalmazott 
( ), Fazekas ános Gábor ny. közalkalmazott ( 2), 
Geröly Lajosné ny. közalkalmazott ( ).

L T L TT L Ő I

ter főtörzsőrmesternek, ziksz László 
főtörzsőrmesternek  a H onvéd elemért 
Kitüntető ím . fokozatát óth mre 
főtanácsosnak, ánné zarvas Mária 
főmunkatársnak, enkéné llés Erika 
kö zal kal mazottnak;  a H onvéd elemért 
Kitüntető ím . fokozatát émeth-
né dr. Lippai Gizella közalkalmazott-
nak;  a Honvédelemért Kitüntető 

ím . fokozatát B il inc si I rén kor-
mánytisztviselőnek, dr. Fehér gnes 
kormánytisztviselőnek, aloghné Ko-
vács zilvia közalkalmazottnak, a-
l ázs G y u l a kö zal kal mazottnak,  B al ta 
K ornél  J ó zsef  kö zal kal mazottnak,  d r.  

ernát ándor ván közalkalmazott-
nak, orka zilveszterné közalkal-
mazottnak, öjthéné rbin Eleonóra 
kö zal kal mazottnak,  Czégai Csaba 
közalkalmazottnak, Hős Lajosné mun-
katársnak,  K atona B él a kö zal kal ma-
zottnak, Kiss énes László közalkal-
mazottnak, akácsné zabó Erzsébet 
kö zal kal mazottnak,  V árkony i A nd rea 
kö zal kal mazottnak.

A honvédelmi miniszter a em-
zetközi Katonai porttanács által 
szervezett katonai mezei futóbajnok-
ságon a Magyar Honvédség, illetve 

Magyarország képviseletében a női 
egyéniben a 2 00 méteres távon elért 
első helyezése elismeréseként öhm 
Lilla honvéd tisztjelöltnek emléktár-
gyat, a női csapat által elért második 
helyezésük elismeréseként rhegyi 

iktória főtörzsőrmesternek, öhm 
Lilla honvéd tisztjelöltnek, zabó 

ícia honvéd tisztjelöltnek elismerő 
oklevelet ad omány ozott.

r. enkő ibor vezérezredes, 
a Honvéd ezérkar főnöke a em-
zetközi Katonai porttanács által 

szervezett katonai mezei futóbaj-
nokságon a Magyar Honvédség, il-
letve Magyarország képviseletében 
a férfi  csapat által elért negyedik 
helyezésük elismeréseként Honti 
Attila hadnagynak, Kisházi László 
hadnagynak, eres Flórián hadnagy-
nak, Gajó éter törzszászlósnak, míg 
a sportolók felkészítésében ny jtott 
segítségük elismeréseként Róth a-
l ázs század osnak,  V ass Tibor Csaba 
század osnak ad omány ozott elismerő 
oklevelet .

Magyarország képviseletében a női szervezett katonai mezei futóbaj-
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