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 rancs nokság logóján mottóként szerepel és 
üze netként is funkcionál a  

   
  Az üzenet értékének és tar

kintés.

 

Magyar Honvédség katonai szervezeteinek 

mosságok és átfedések alakultak ki, amelyek 

ri funkciójú és struktúrájú szer ve zeteinek lét

informatikai, továbbá az egészségügyi, vala

pillanatnyi elöljárói akarat függvénye volt.

dott a vezetési szervek szinte permanens 

dött az instabilitás. A katonai tervezés és a 

forrásokkal való támogatása nehézkessé, a 

rére és a csapatok életére. A szervezetében 
radikálisan csökkentett, a vezetési rendszer 

meg, hogy a szétaprózott, nem költséghaté

kes, a szövetségi és missziós feladatokat 
tekintve bonyolult vezetési, egyeztetési 

gok helyett, egy integrált vezetési szervezet 
kerüljön létrehozásra. 

azonban a 2006. évi politikai és gazdasági 
folyamatokkal összefüggésben a védelem 

tás és csökkentés valósult meg. A kormány 

radikális csökkentését, racionalizálását 

zésként került meghatározásra, egy olyan 
integrált vezetési szervezet létrehozása, 
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a csapatok tevékenységének vezetésére és 

vezetési szervezet a Magyar Honvédség 
  

vetséges és más nemzetközi szervezetek 

közi kapcsolatok fenntartása, fejlesztése.

kidolgozása még hiányzott. Az újonnan ala
kult parancsnokságnak – a korábbi jogi sza
bályozás betartásával – szembe kellett nézni 

gozása, – és mint új vezetési szervezetnek 

szakok vezetési rendszerének kidolgozásá

harcászat, technikák és eljárások konkrét 

elméletének és gyakorlatának kidolgozása 
és bevezetése.
Az elmúlt öt évben a parancsnokság élén 

négy parancsnok állt, háromszor változott 

nyezetben, a szövetséges és más nemzetközi 

dolgozását. 

    
  tartalmának 
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elgondoláson alapuló alkalmazásán és 

ban és válság során folytatott katonai tevé
kenységek sajátossága, hogy nem feltétlenül 
foglalnak magukba összecsapást két szerve

diplomáciai vezetéssel folytatott tevékenysé

kenységet – a békefenntartást és a békeki

ményeket abból a célból, hogy elkerüljék a 
visszaesést a konfliktusba, elvileg nem 

sos vagy más formában lezajló folyamata, 
mely véget vet a vitáknak és megoldja 

azokat a kérdéseket, amelyek a konfliktus
hoz vezetnek. 

való fenyegetés használata, melyet rendsze

általánosan elfogadott határozatoknak vagy 
szankcióknak való engedelmesség kikény

a nemzetközi közösség által tágan megfo
galmazott feltételek mellett. 

háborús felek közös egyetértésével vállal

támogatása. 

háború három klasszikus szintje – a hadásza

valamennyi dimenziójában végrehajtott had

feladatok végrehajtására éppúgy, mint azokra 
is, amelyeket a hagyományosabb, tradicioná
lis konfliktusok foglalnak magukba. Ez filo
zófiai, elméleti, anyagi és szervezeti változást 
indukál attól kezdve, hogy hogyan gondolko
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kiképzett és a nemzeti védelem feladataira 
felkészült legyen, várhatóan továbbra is alap

fegyelmezett alegységek, egységek – ellátva 

megjósolhatatlan természete a doktrinális 

tosságúak a sikerhez, a háborúban és a hábo

 

nok, mint a változó stratégiák, a társadalom
tudományokban és az informatikában bekö

szakának” technológiája mély hatást gyako

bázisát szolgálják az új elgondolások, tech
nológiák és szervezeti elképzelések befoga

gáltatnak azon kezdeményezések részére, 

alkalmazkodó képesebbek, a problémameg

szolgálniuk. Olyan módon és nyelven kell 
megmagyarázniuk a változást, hogy azt vala

képességének létrehozásához és fejlesztésé

viszonylagos erejének maximális igénybevé
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ségüket. 

légi támogatás és légvédelem területén és 

a szárazföldi és légi tevékenységet egységes 
egészként kell elgondolni, megtervezni és 

kell vezetnie mind a szárazföldi, mind a légi

 

súlypontjára koncentrálják 

noknak kell majd optimalizálni és szinkroni

szintjének elérése és megtartása szabadságot 

letéhez, annak részeként légi lefogást, közvet
len légi támogatást hajthat végre és közvetlen 
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kötelékekben való tervezését, közös alkalma
zását igényli. 

hogy a helyzet változása okán gyorsan rea

mélységében. Ez a képesség hozzájárul, 

szabadságát.

jelenti, igénybe véve a katonai és nem kato

meg kell érteni, hogy elengedhetetlen az 

hatások elkerülését  Az 

késleltetése érdekében végrehajtott légi 

olyan távolságon, melynek légi bevetéseit 
még nem kell egyeztetni a saját szárazföldi 

olyan ellenséges célok elleni légi harctevé

szomszédságában helyezkednek el, és amely 
megköveteli minden egyes légi bevetésnek, a 

részletes összehangolását. 

CAS
CZ

– 

elleni légi, szárazföldi, vagy tengeri fegyver
rendszerek tüzének koordinációjára alkal

tett parancsnokokkal és támogató elemekkel. 

elleni támadást, az érintett szárazföldi vagy 

eljárási szabályok szerint kell végezni.

line of own troops – 
amely bármilyen katonai tevékenységben a 

egyedi és specifikus sajátosságai okán, a légi
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system –

feladatszabással kapcsolatos kérdésekben, 
felügyeli a végrehajtását, menedzseli a légi 

koor dinálásához szükséges szervezet és esz

– 

haditengerészeti egységhez, illetve alakulat

ben tanácsadóként vezényelt tisztje.

air control party – 

eleme.

controller – 

ségeit.

  

rete, amelyek használhatónak bizonyultak a 
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múlt konfliktusaiban, továbbá azok az alap

olyan tisztán meghatározott és mindenki által 

eléréséhez. A küldetést és a célokat abszolút 

séget ennek az elérése érdekében kell össz

tározásának folyamatában kulcsfontosságú 
kérdésként kell figyelembe venni, hogy mi a 

nek a feltételei, melyek a befejezés ismérvei, 

kijelenteni. Annak ellenére, hogy a háború 

egyformán kell alkalmazni, három olyan 

 

körzetén belül valamennyi tevékenység 
ki gon dolása, megtervezése és vezetése terén 
azért, hogy megszerezze és megtarthassa a 

 
 rancs noktól megkövetelik, hogy megértse a 
tervet és vezesse mindazon tevékenységeket, 
amelyek a kezdeményezés megragadásához 
és megtartásához szükségesek a hadászati 

csapások jellegét.

hiányában bizonyos kockázatot szükséges 
felvállalni azon területeken, amelyek nem 

fejtések gazdaságosságának elve azt ismeri 

ahol az a legnagyobb eredményt hozza, 

valósulását szolgálják.

veleti parancsnoknak azon pont ellen kell 

szem ben az a legnagyobb hatást váltja ki. 
Ez a pont, vagy pontok csoportja az ellenség
nek olyan elemeit foglalja magába, amelyek 
szétzilálása, szétrombolása lehetetlenné teszi 

hajtanak végre. Ideális körülmények között 
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parancsnok számára, hogy a leghatásosabb 
és leggazdaságosabb módon tevékenykedjen. 

nense az adott kötelék integrált része és fon

kötelék teljes képességének szinkronizált 
alkalmazásával, ezzel együtt általában az 

pontok leküzdésére fogja alkalmazni.

    

illet ve dominanciát gyakorolhatnak egymás 

romágneses spektrumban.

integrált tervezése és végrehajtása a funkcio

harcászatot, technikákat és eljárásokat, intéz
ményi, szervezeti, szellemi és rendszer 

szinteken. Az együttes hatékonyság nem 
jelenti a rendszerek azonosságát, hanem azt, 
hogy a parancsnokokat nem korlátozzák az 

vagy elvi korlátok. 
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változatosak lehetnek, ami rugalmas gondol
kodását és a légi, földi, tengeri és különleges 

      
      
      

    
        

  

A célok vonatkozásában történt megegye

pa rancs nokok közötti személyes viszonyon. 

függ minden tevékenység koordinálásától, 

különböztetése, valamint mások képességei
nek és korlátainak megértése úgyszintén 

szere foglalja egységes rendszerbe, úgy a 

eljárásokat, távközlési és tájékoztató rend
szereket kell használni. Ez a két folyamat 

törzse és az alárendelt parancsnokok a had

 és 
logisztikai – 

szerelés, elosztás, evakuálás, ellátás, tábori 
szolgáltatás, karbantartás, egészségügyi 
támogatás, személyügy és az elhelyezés 

vonul a katonai tevékenységek teljes skálá

meg.

C2

C2
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tevékenykednek, 

részeként, az alkalmazott közvetlen, illet

tervei alapján.

   

egységnek csak harcászati értéke van is, 

Alapesetben, normál körülmények között 
a hadászati döntéshozó szint jelöli ki az 

leti szinten a parancsnok olyan tevékenysé
gek végrehajtását rendeli el a hozzá beosz

masabban kezelik azokat és szigorú hadá

ló küldetés képezik azokat az alapokat, 

végrehajtását. Következésképpen az eléren

lennek kell lenniük és világosan meg kell 
fogalmazniuk a meghatározott végállapotot. 

vezetési jogköröket azzal együtt, hogy 

szabadságot engednek számára, amellyel 
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vonultatják fel és alkalmazzák katonai hadá

folyamatos tevékenységet igényel a bevetett 

kai szempontok figyelembevételével dönti 

nie. Továbbá, az alárendelt parancsnokok 

az, ahol az összecsapásokkal elért harcászati 
sikerek úgy adódnak össze, hogy a hadászati 

Harcászati szinten a csapatokat azért alkal
mazzák, hogy katonai feladatokat hajtsanak 
végre, és katonai célokat foglaljanak el. E 

    
  

magába foglalja a harcképesség folyamatos 
fenntartására vonatkozó azon összes admi

ba foglalják a logisztikai és a humán támoga
tást is. 

zés szerves részét képezze egy biztos admi
nisztrációs alap. Hasonlóképpen, bár a 

mégis meghatározó szerepe lehet annak 

felszerelése és ellátása, egészségének védel
me is növeli a harci morált.

szabályok betartása és betartatása, valamint a 
hatékony harckiképzés növeli az egyéni és 
szervezeti biztonságot, hozzájárul a cselek

korlátozza, csökkenti az ellenséges tevé

get. A szilárd vezetés és fegyelem, a helyzet 

ráadásul megtévesztik és megakadályozzák 

megtévesztés közvetlen módon hozzájárul
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azáltal, hogy megfosztja az ellenséget a saját 
csapatok elhelyezkedésének, képességeinek 

  

tekben egyaránt.

sát az új elgondolások, technológiák, szer
vezeti elképzelések, kezdeményezések, az 

lémamegoldás befogadására.

reten alapuló hadviselésének általános és 

ellenség hadászati súlypontjára való kon

és megértését, amelyek alapján az 

célok elérésére irányulnak, amelyek hoz

súlyt érdemel a cselekvési szabadság és az 

kell optimalizálni és szinkronizálni a részt

  
 

    

döntéshozatal, az informált katonák és szer
vezetek tevékenységekre motiválásának 

a katonák számára legalacsonyabb áron. 
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nokságának szervezetét úgy, hogy a vezetés 

kötelék küldetését, a hozzárendelt feladato

összetételét. 

a leghatékonyabb módon lehessen alkal
mazni. 

rálják, jellegük szerint lehetnek funkcionáli

telményeket. 

koknak törzsekre van szükségük, amelyek 

források felhasználásának hatékony vezeté

    

Közvetlen módszer  Az 

gya korolja parancsnoki jogkörét a számára 

mek felett. Ennek gyakorlása során megfele

vezetésébe való belebonyolódásának kiterje
dését és mélységét. A közvetlen módszer 
alkalmazásakor az a parancsnok, akinek had

veleti vezetési hatáskört az alárendelt 
parancsnokoknak, ha azt a körülmények és a 
kialakult helyzet megköveteli.

 

TERVEZÉS
VEZETÉS

IRÁNYÍTÁS
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Komponens módszer 

körülmények megkövetelik, a kijelölt harc

egy vagy több komponens parancsnok hatás

pa rancsnok e harcrendi elemek felett a kom
ponens parancsnokok révén gyakorolja hatás

komponens parancsnokai támogatást igényel

elhelyezve együtt, vagy külön lehetnek. 

TERVEZÉS
VEZETÉS

IRÁNYÍTÁS

 

TERVEZÉS
VEZETÉS

IRÁNYÍTÁS

TERVEZÉS
VEZETÉS

IRÁNYÍTÁS

TERVEZÉS
VEZETÉS

IRÁNYÍTÁS

parancsnokokon keresztül gyakorolják a 

szinten. 
 

hangolja és harmonizálja az ellenség légiere

Air Operations – 

–   

5

3

4
2

1 prioritások

hatás megfigyelés
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tevékenységet egységes egészként kell 
elgondolni, megtervezni és vezetni.

nokságának szervezetét és a vezetés és 

   
   

vezésének elméleti alapjai és sajátosságai a 

ki katonai vezetési rendszer hadászati, had

összefüggései alapján tárhatók fel. 

relt, személyi állománnyal feltöltött és kikép

területek között. 

körzetében. 

ségügyi támogatás, a kiképzés és gyakor lás, 

parancsnok és törzsének kapacitását és képes
ségét.  Ezen feladatok stratégiai vezetési szint 

vizsgálandó és indokolható egy olyan parancs
nokság létrehozása, amelynek rendeltetése a 

képesség hatékony felhasználása elengedhetet

adatok végrehajtása érdekében, ezek okán a 
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védelmi helyzetben és váratlan támadás ese

az összecsapásokat tervezik, vezetési és irá

tervezik és hajtják végre. A katonai hadászati 

nek vagy harcászatinak, hogy a meghatáro

hatást fejtenek ki, illetve mekkora a hozzájá
rulásuk mértéke. A honvédelmi mi nisztérium 
és a honvéd vezérkar integrálása, továbbá 

zetet alapjaiban megváltoztatta és ez egy tel

szerkezetet és vezetési szervezeteket igényel 

egyaránt. 

    
    

    Tervezést 

bevetések elosztására támogató tervek és 
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a Honvéd Vezérkar  feladata, amely 
már békében is az ország katonai védelemre 

mazásával, a készenlét fokozásával, a kiegé

vel, katonai szervezéssel, vezetéssel össze

 személyében fele

vezérkar általi kidolgozásáért, a fegyveres 

tervezése, továbbá az ország katonai véde

vezése.

illetve kidolgoztatja a Magyar Honvédség 

vezetésének, készenléte fenntartásának és 
fokozásának rendjét, készenléte fenntartására 
és fokozására vonatkozó szabályzókat, 

ges ingatlanok és ingó dolgok igénybevéte

végrehajtással kapcsolatos intézkedéseket, az 

re vonatkozó igényeket és terveket, a védel

követelményeit és feladatait.
Javaslatot tesz a katonai szervezetek béke, 

állapot idejére vonatkozóan azok fejlesztésé

tésével kapcsolatos intézkedések kidolgozá
sára, katonai szervezetek létrehozására, meg

Meghatározza az alárendelt katonai szer

tes feladatait, a katonai tervezéssel szemben 

részt a Magyar Honvédség katonai tevékeny

vezérkar és a hadrendbe tartozó katonai 
szervezetek vezetése. A fentiek alapján evi

zés szerveként csak a Honvéd Vezérkar 
funkcionálhat hatékonyan.

Tasking Order – 

- TERV

R
R

TERVE
T T

TERVE
T T

VE ET TE
T T
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Ezek a struktúrák azok, amelyeknek 

TERVETERVE

VE ET ERVE ET
ER T

– 

Order – 

kidolgozása.

lában az MH HVKF  

nok küldetése.

ként kell figyelembe venni a már békében is 

 azon belül a Déli Régió 

TR T T E T

MH ÖHP PK KÜLDETÉSE

TERVE T V V RE T
R

AOD

AO 5
ATO ATO

AT AD

majd feladata a küldetés és feladat össze

meg a Magyar Honvédség küldetését, mely

amely a Honvéd Vezérkar küldetése lesz. 
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HVK KÜLDETÉS
ÖHP KÜLDETÉS

E ADATA

A AT E ADATA

O E ADAT

HM HVK MH ÖHP

NK I NÁ IS VEZET K

MH KÜLDETÉS

ATO A E ADAT

HONVÉDELMI TANÁCS

nak folyamatában, – az elgondolás szerint – 
az MH HVKF feladatszabása egy integrált 

logisztika, továbbá a végrehajtó egységek 

terv jóváhagyásával a tervek és a vezetési 

ges hozzájárulás a vezetés egységének bizto

rök szerinti gazdálkodás, ami a csapatok fel
használásának felügyeletére, koordinációjára 
vonatkozik. 

NATO

TRAT A
VE ET

1.SZINT

SACEUR HVKF ER
E O T A

OP/MISSION DIREKTÍVA

VE ET E ADAT

AD VE ET
VE ET

2.SZINT

RC/CJTF/
JFC

ÖHP PK ER E T E
E O T A

VE ET TERV
ARA

AR AT
VE ET

3.SZINT

CC/SRC

CAOC

???

???

EVET E
E O T A

FEA. SZABÁS

ATO                OPORD

VE ETRE E A AT

R OR T ER T E O T

T A E E E EVET

melynek során a végrehajtandó feladatokat 
parancsok formájában juttatják el a végrehaj
tásra kijelölt kötelékekhez. A parancsok fel

telezését a végrehajtó csapatok számára.

ÖHP
INDÍTÓ

DIREKTÍVA

TERVEZÉS
INDÍTÁSA

FELADAT 
ELEMZÉS

CONOPS 
KIDOLGOZÁSA

TERV 
KIDOLGOZÁSA

TERVEZÉS
INDÍTÁSA

FELADAT 
ELEMZÉS

CONOPS 
KIDOLGOZÁSA

TERV 
KIDOLGOZÁSA/OPLANOPLAN

SUPLAN

DRAFT

O O

O O

O A

A

FELÜLVIZSGÁLAT

FELÜLVIZSGÁLAT

DRAFT
RIASZTÁS

RIASZTÁS TERV IRELV DRAFT DRAFT

TERV IRELV DRAFT DRAFT

D/G
TERVEZÉSI

IRÁNYELVEK

AKTIVIZÁLÁSI
DIREKTÍVA

VÉGREHAJTÁSI
DIREKTÍVA STRATÉGIAI 

OPLAN

HARCÁSZATI
OPORD, ATO

HADM VELETI
OPLAN, OPORD

TERVEZÉS (TERVEK, DIREKTÍVÁK, PARANCSOK KIDOLGOZÁSA)

Group – 

melynek eredménye a küldetés megfogalma
zása, tervezési irányelvek kiadása, és ha 

összeveti a cselekvési változatokat, melynek 
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eredménye a parancsnok döntése és szándé

gozása.

lódnak a végrehajtó egységek tervezési sza
kaszai. 

veleti tervezési eljárással és a funkcionális 
tervezési irányelvekkel. A tervezési folyamat 

nális tervezési feladatok beépülnek az 

tó egységek feladatait is tartalmazza. 

Order – 

    

  

nációs parancsát  valamint a légi 

– 

TERVE

 

lettámogató terveinek felülvizsgálata és 

–  

adatok kapcsolódásai, egymásra épülése a 
folyó napból, illetve a végrehajtási napra 
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M VELET
TERVEZÉS

HAD M VELETI TERV OPLAN , A TELJES M VELETRE

UPDATE       +72 +120 óra

I. FÁZIS II. FÁZIS

II. FÁZIS

III. FÁZIS

III. FÁZISI. FÁZIS

OPLAN

I. FÁZISFOL Ó M VELET
(–72 ÓRÁS)  
TERVEZÉS

M VELETI TERV
FELÜLVIZSGÁLAT

ATO-
RA O-

O A

O O ORD AOD

RA O ATO

    
   

napra

E”

napra.

2 napra, 

napra,  

„E”

– 2 napra,

napra,  

1 2 3 4 5 E–5 E–4 E–3 E–2 E–1

AOD+2 A DRA T DRA T A AOD E

A O+2 AOD DR AOD D A O E

+1 +2 +3 +4 +5 E–5 E–4 E–3 E–2 E–1

ATO+1 ATO+2 DRA T ATO E

DRA T A O E

E

A E E T
RE ORT

A E E T
RE ORT

A E E T
RE ORT

V V

TERV

TERV

HVKF A E E T

„E”-„ ”-

  

tásának összefüggései, a hadászati, had

ják, tervezik és hajtják végre. A ka tonai 
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szinteken terveznek és végrehajtanak. A 

sek elérése érdekében milyen hatást fejte
nek ki, illetve mekkora a hozzájárulásuk 
mértéke.  

zése a Honvéd Vezérkar feladata, amely 
már békében is az ország katonai védelem

nak folyamatában, az MH HVKF feladat
szabása egy integrált tervezési folyamat

bá a végrehajtó egységek feladatait is tar

terv jóváhagyásával a tervek és a vezetési 

lényeges hozzájárulás a vezetés egységé

funkciók és jogkörök szerinti gazdálkodás, 
ami a csapatok felhasználásának felügye
letére, koordinációjára vonatkozik.

 

koordinációs parancsát, valamint a légi 

nek felülvizsgálata és jelentése, a parancs

E E  E E  E  
E E E  E E E  

eljárásokat, távközlési és tájékoztató rend
szereket használ. Ez a két folyamat együtt 

parancsnoka és törzse, valamint az alárendelt 

valamint támogatására használnak.

problémamegoldás funkcionális kerete a cél

ra, a megoldás kitalálására, kigondolására. 

tevékenység sorozat, amely egy meghatáro
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tevékenységek kapcsolatának egymáshoz 

system – 2 

parancsnok számára rendelkezésre álló alap

matok és személyi állomány. 

tott jogkör, az alárendelt parancsnokok 

tására, hogy a parancsnok meghatározott, 

dés által korlátozott, bevetéseket vagy fel

talmazza az érintett egységek elemeinek 
külön alkalmazásra való kijelölési jogkört, 

csolni. 

O A TRA RRE T O ERAT O

O A TRA RRE T A

O A TRA RRE T A RRE T O ERAT O

ÖHP PK

VE ET TERVE
TR

VE ET TERVE
E TR

VE ET TERVE
O TR

O VE ET
TERVE RA O

O VE ET
TERVE ATO

O VE ET
TERVE

O VE ET
R T

O VE ET
R T

O VE ET
R T

O ERAT O A A RRE T O ERAT O

leti vezetési jogkörében eljárva tervezi az 

az alárendelt parancsnokok részére az egy

ne mi kötelékek közvetlen módszerrel terve

ne mi parancsnok által hatékonyan mene
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átvételét. Az egységes vezetés mellett bizto

funkciók és feladatok végrehajtását. 

meghatározása.

ÖHP PK
TÖF

M VELET TERVEZÉS

O

F ó 
r

F  

F  

F  

F  

F  

FOLY  M VELETEK

egyedi és specifikus sajátosságai okán, a 

   
    

 

összefüggései és feladatai megkövetelik a 

hez. 

ARA O
T E E O E

O T
T R O ORT

Ö a r  Har
K ó  T a ó

r

Ö a r
M r ó r

Ö a r
M r  r

F
F ó  T r

r

F
F ó  Ir ó

r

Har r  Ir ó 
K r ó r

F ó  T r  
Ir ó r

Minden törzscsoportnak képesnek kell 

koordinációban való részvételre. 

rész legeit. 

 

monizálása és koordinálása. 
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mazásának harmonizálása. A Funk cio nális 

funkcióit a végrehajtás menedzselése, a harc
parancsok végrehajtásának felügyelete, 
bevetések elosztása és változtatások alkal
mazása képezi.

tás, infrastruktúra és befogadó nemzeti 

csoportjait.

ciója az integrált harctér menedzselése, a 
tevékenység koordinálása, szinkronizálása. 

másrészt súlyos biztonsági kockázatok 

dináló csoport kulcsfontosságú feladata. 

koordinálására és szinkronizálására.  

D ER
ER

T ER

E DER T
A VER

T T O AT
V DE E

O O
ER V DE E

O T A
AR VE ETE ET E TART A

T R E A A
E E R E

   

Honvédelmi Tanács, hadászati vezetési 

 
   

 
meg. 

    
 

jogkörét. A kialakult helyzet függvényében a 
harcászati vezetés jogkörét delegálhatja a 
végrehajtó parancsnokokhoz. A harcászati 
vezetési jogkör delegálásakor a felhatalma
zás csak az adott feladat idejére és csak a 
végrehajtó parancsnoknak közvetlenül alá
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hajtás menedzselése, a harcparancsok vég
rehajtásának felügyeletére, bevetések elosz
tására, a változtatások alkalmazására terjed 

sok és parancsok útján való szabályozásá

alkalmazásra.

  

kötelék parancsnoka és törzse szabványo

tató rendszereket használ, létrehozza a 

noka és törzse, valamint az alárendelt 

sára, valamint támogatására használnak.

vezetési jogkör felhatalmazás az alárendelt 

leti parancsnoklás nem foglalja magában 

get. 

zott jogkör felhatalmazás az alárendeltsé

vagy az elhelyezkedés által korlátozott, 

valamint az ezen egységek harcászati irá

érintett egységek elemeinek külön alkal
mazásra való kijelölési jogkört, továbbá az 

sem. 

tek tervezése, igazgatása, koordinálása, 

vezetés jogkörét, a kialakult helyzet függ
vényében a harcászati vezetés jogkörét 
delegálhatja a végrehajtó parancsnokok
hoz. Delegálásakor a felhatalmazás csak 
az adott feladat idejére és csak a végrehaj
tó parancsnoknak közvetlenül alárendelt 

mazásra. 

nek, harci hatékonyságának növelésére köz
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zéseinek elérésére. 

kenységet egységes egészként kell elgondol

mechanizmussá váljon. 

 

 

maradéktalanul végrehajtásra kerüljenek a 

képességét. 

rinákat, harcászatot, technikákat és eljáráso

katonai szervezetei új eljárásokat fejleszte

hatásköröket horizontális és vertikális kiter

E  

Definitions

kezeléskor és háborúban
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 – tette 

helikoptereket is felvonultató, éleslövészettel 
egybekötött zászlóalj harccsoport harcászati 
gyakorlaton. Joggal tehette fel ezt a kérdést, 
hisz a tüzérség, a tüzér szakmai vezetés és 

ben egyáltalán nem, vagy csak részben vol

körök valamennyi vezetési szinten, más 
szakmai törzseket teljes érdektelenség és 
hozzá nem értés jellemzett éveken át.

szakmai felkészültséggel és gyakorlati 

új elveket és eljárásokat, miközben az új 

az ebben részt vett katonákat, mert bár 

merült teljesen feledésbe, az ma is irányt 
mutathat.

ezt az utat és abban a szerencsés helyzetben 
vagyok, hogy szakmai vonalon tudtam min
dig mozogni, megismertem a század, zászló

hazai és nemzetközi harcászati és törzsveze

kat, illetve betekintést nyerhettem a hadtest 

noki és törzsvezetési gyakorlatán. Az évek 
során gyakorlati tapasztalás útján szerzette

tatosan megkezdtek. 
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tarackos tüzérosztálynál megkezdett, majd 

lóaljnál folytatott és mostanra – a személyi 

megértéséhez szükséges alapelveket ismer
tetem.

  

lan, szoros kapcsolatban álló, de mégis jól 

A katonai  jogi kategória, melyhez 
 tartozik, rendeltetése 

az alárendeltek befolyásolása egy feladat 
eredményes végrehajtása érdekében. A célok 
hatékony elérése érdekében a parancsnokra 

megvalósulása érdekében. A vezetés jogköre 
magába foglalja az alárendeltek alkalmazá
sának jogát a feladatok sikeres végrehajtása 
érdekében.

A vezetés a katonai hierarchia 

kony alkalmazása érdekében 

A vezetés megvalósulása érdekében a 
parancsnok gyakorolja hatáskörét az aláren
delt katonai szervezet felett és 

rendeli

és értékelés folyamatok eredményes megva
lósulása érdekében.

A katonai vezetést 

 kell, hogy jelle
mezze.

A vezetés egysége a parancsnoki rendszer 

rendeltségi viszonyokra, a vezetési kapcsola

mi és funkcionális struktúrára és az átfogó 

tetlenül szükséges a feladatok sikeres végre
hajtásához. 

Az  a vezetéshez hasonlóan a 
parancsnok által gyakorolt jogkör. A parancs

körök leadhatóak alárendeltek, helyettesek, 

esetben a parancsok lemond az alárendelt 

ún.  
alkalmazása esetén, ahol a parancsnok az 

helyzetben pontosan meg kell, hogy legye
nek fogalmazva 
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az egyes részfeladatok végrehajtásához szük
séges  

A jogkörök megosztásával – és a fenti 
elvek megtartásával – a parancsnok megva

 és ked

optimális kihasználásához, mivel az aláren

beni meghozatalával.

   
 

A vezetés központi eleme minden katonai 
feladatnak. A vezetés egysége teremti meg a 

egységét. A vezetés minden szintjén a 
parancsnokra ruházott hatáskör és jogkör 

vezetési kapcsolataikat.
A katonai szervezetekben megkülönbözte

zés, szervezés, valamint az egész szerve

jellemzi, feladata a nagyobb szervezeti 
egységek vezetése. 

alapján.

A vezetés hatáskörét tekintve lehet teljes 

   A parancs

jelenti az alárendeltek irányába, kiterjed azok 
teljes tevékenységére, annak valamennyi 

egységek állományát és szervezetét megha

Fontos megjegyezni, hogy e tekintetben 
mind a hazai1

szabályzók megegyeznek, miszerint a 

gében, többnemzeti feladatokat végrehajtó 

hatják.
   Az alá

újra elosztásának, feladatuk meghatározásá

állományának, szervezetének megváltoztatá
sára.

   
jelölt parancsnokra ruházott jogkör a 

1
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vagy átadására vonatkozó jogosultságot. 

nok részére, hogy a katonai szervezet részé

szervezésében változtasson, más területen 
alkalmazza, vagy új feladatot szabjon részé

jogkörét.

elkerülése érdekében, érdemes odafigyelni, 

jogkört ad a parancsnok kezébe.
    

sége az alárendelt harcászati kötelék irányá
ba, amelynek értelmében feladatot szabhat 
az alárendeltségébe utalt kötelék részére az 

se érdekében, valamint átadhatja, vagy 

   a végre
hajtandó 

 ame
lyet az arra kijelölt parancsnokra ruháznak a 

adminisztrációs jogkört és nem határoz meg 

nák hasonlóképpen határozzák meg e jogkör 
értelmezését.

O O O O TA O TA O

X X

A X X

- X X X X

E X

A - X X

O O X X*

TA O X X

TA O X X

A X

X

X

*

R

O O –
O O –
TA O –
TA O –
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 Alárendelt vagy más szervezetek 

feletti teljes vagy részleges jogkör gyakorlá

tás, szolgáltatás és más, az alárendelt, illetve 

  Egy parancsnok
nak, vagy alárendeltnek adott külön hatás
kör, melynek értelmében a végrehajtandó 

vel a tevékenységeket egyeztetheti és össze
hangolhatja. 

   

értelmében az engedélyezheti alárendeltjé
nek, hogy közvetlenül egyeztesse és koordi
nálja egyes tevékenységek végrehajtását az 

    
 

A 

szervezeti szintek közötti információáramlás 

elemek jelentéseket, tájékoztatásokat továb

áramlását nem másért, hogy szolgálják a 
parancsnokot és annak törzsét a vezetés haté

szerek egyfajta 
nek több csatlakozási ponttal, ahol a vezetési 
lánc valamennyi eleme becsatlakozhat és 

kot és törzsét az információk megosztásában, 
a feladatok közös és egységes megértésében, 

valamint nagyban hozzájárul a feladatközpon

remtéséhez. A kommunikáció  lehet a 

Ha jól alkalmazzák, minden szintre kiter

döntési és cselekvési folyamatokat, vagy 

Mindenképpen figyelmet érdemel az a tény, 
hogy a mai fejlett kommunikációs és informá

éhséget” eredményez, mint azt egy adott har

megingathatja a decentralizált vezetés megva

alegységeket, melynek eredménye csak a vég
rehajtó szint döntéshozatalban és kezdemé
nyezésben tapasztalható önállóságának lassú
sága, vagy akár teljes hiánya lesz.

Egy technológiailag kiforrott kommuniká

azonban okot teljes bizalomra és minél fejlet
tebb annál inkább célpontjává válik a vezeté

mációk megszerzését célzó hadviselésnek 

sában.
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E   

kisebb saját vesztességgel járó végrehajtását. 

tétele, hogy a feladat végrehajtása érdekében 
 

mind   és ezt az össz
hangot folyamatosan  a gyors és 

rugalmasan reagálnak a helyzetek éles válto
zásaira is.

szervezésének alapja minden esetben az 

feladat végrehajtására vonatkozóan, melyben 
megszabja a feladatokat és azok végrehajtá

kenységének      
 szerinti összehangolását.

szer létrehozását és meglétét követeli.

sajátos területeit, mivel ez a rész olyan had

egyébként a Magyar Honvédségben nem 

tásban.

csapathoz tartozó, lehet 
vagy valamely 
A támogatás célját, kiterjedését és az elvárt 

intézkedésben kerül meghatározásra és azt a 
parancsnok – a külön meghatározott korláto
zásokat betartva – szabadon felhasználhatja 

kat, az ahhoz végrehajtandó feladatokat, az 

tá mogatási feladat végrehajtásában, valamint 

sikeres végrehajtását, mely csak akkor lehet
séges, ha a  támogatás 

 és a  helyen jelentkezik.

 

végezhet az adott 
 vagy 

 
amellyel az e

  
    

sok miatt – mint a célok kiválasztása és táma
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rek, valamint a logisztika.

     
  Alkalmazása az alegységek és 

  
       

     
Olyan képességek összessége, melyekkel a 

adatuk végrehajtása érdekében nem nélkü

leginkább meghatározó  

 
 nyolult viszonyok és változatos körülmények 

harci potenciál maximalizálása érdekében – 

kenységének minden körülmények közötti 
támogatása.

támogatása.

együttes és egyeztetett alkalmazása teszi azt 

tási folyamatokból áll. 

teljes idejére megkaphatják a támogató esz

tumok megtartása vagy birtokba vétele érde
kében. 

Fontos itt hangsúlyozni, hogy mind egy

állományában létrehozott 

járási és korlátozott látási viszonyok 
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területén belül, beleértve a támogatott alegy
ség által támasztott követelményeket is. 

lyeztesse a saját csapatok biztonságát, a kap

egyben a szomszéd egységgel való megsza

    
 

   
 Ez egy olyan vonal, amelyet a had

osztály – önállóan határoz meg a saját had

Ezt használják a földi célok ellen, a légi, 

fegyverrendszerek által használt, bármilyen 

nek és alárendeltjeinek, valamint a támogató 

    

is. Ez egy olyan biztonsági határ, amin túl a 

további koordinálás nélkül tüzet vezethetnek 

belül. Ezt rendszerint dandár, vagy magasabb 

   
rület olyan terület, ahová bármely fegyverrel 

kül lehet tüzet vezetni a megadott érvényes

vagy magasabb szint jelöli ki és célja a terü
letre minél több fegyverrendszer tüzének 

ra azok függesztményeinek vészhelyzeti 
ledobására szolgáló területek megadása.

   A korláto

korlátozás van érvényben. Azok a tüzek, 
amelyek túllépnék ezeket a korlátozásokat, 
nem válthatók ki, a korlátozást létrehozó 
harcállásponttal való egyeztetés nélkül. Ilyen 

gyújtó hatású gránátok alkalmazása olyan 

rint ezt a korlátozást zászlóalj, vagy maga

    Ismert 

közötti vonal. Az érintett felek közötti koor
dináció nélkül nincs megengedve olyan köz
vetlen, sem megosztott irányzású tüzek 
kiváltása, vagy más ráhatás, amely átlépné 
ezt a vonalat. A tüzelést korlátozó vonalat 

noka jelöli ki egy meghatározott, terepen is 

    Olyan 
terület ahová tüzet vezetni, vagy más ráhatást 
gyakorolni tilos, kivéve a korlátozást elren
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harcállásponttal való egyeztetésre. Ezt a kor
látozást rendszerint a hadosztály, vagy maga

   

közök biztonságos mozgását, a célok egyide

mogató forrás bevonásával, ami magában 

got a tengerszint felett lábban adják meg. 

szélességi és magassági szétválasztást a 

mint a nem hivatalos esetében. A hivatalos 

los légtér koordinációs terület hasznossága 

követelmények miatt.
A nem hivatalos légtér koordinációs terü

magasabb szinteken. Meghatározható széles

sel, valamint ezek bármilyen kombinációjá

terület általában csak annyi ideig van érvény

 

 

ré szére tüzelési területek megadása annak 
 

 vén – optimalizálják és hatékonyan kihasznál

osztják fel kisebb területekre. Ér dekessége, 

pontossága ne legyen megfigyelt.
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tására hoznak létre. A légi bevetéseket kiegé

földi célok elleni csapásmérések végrehajtá

Területi kiterjedésüket általában sarokpon
tok koordinátáival adják meg, azonban meg
adhatják középponti koordinátával és egy 

kel határolva is.

alkalmazására. A lila doboz esetében magas

óvása érdekében.

 

 

harcterületek elválasztására szolgáló határ

tárain belül az alárendelt alegységei részére 
meghatározhat külön sávhatárokat, ahol álta
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kül, amennyiben a késlekedés hátrányt, vagy 
saját veszteséget okozna.

  Katonai tevékenysé

tevékenységének szabályozását, döntési pon

létrehozását. Az egyes fázisvonalak pontos 

rancsnok tartalmazzák.
    

   
tás abból ered, hogy ezek a rendszabályok a 

verezési körzet a tengeren, melyet egy hadi

hajtja.

   

     
 

lóalj, dandár és hadtest tüzérségre osztható 

 
    
 

ható, hogy a tüzérség rendeltetése az ellensé

zási elvek alapján négy 
feladatot

 

Tüzük az ellenség mélységébe irányul, 

technikai eszközöket igényel.
 

amely a harcoló dandárok, zászlóaljak, 
századok érdekében közvetlenül a perem
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meg több osztályt, csak egyet.
    

amikor a harcászati helyzet indokolja, egy 

geit a mellékelt táblázat mutatja, melyben 

tervezéséhez.

szük  séges meghatározni, melyek az esetek 

köröket jelentek a harctevékenység fajtájá

a parancsnok részére a helyzet befolyáso

T
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táskor figyelembe kell venni a támogatott 

miközben a tüzérség vezetése folyamatos és 

centralizálást, vagy decentralizálását.

képp alakul a helyzet, hiszen azok végrehajt
ható feladatait nagymértékben befolyásolják 

harcászati feladatait, illetve az azzal járó 

parancsnoka határozza meg a mellékelt táb
lázat egy használt változatot mutat be.

nek vezetésére, az alegységek harcának 

megtervezik és begyakorolják. Bár a tábori 
tüzérség leghatékonyabb alkalmazását a 

séges egyes helyzetekre és a harctevékeny
ség jellegére tekintettel másképp szervezni. 

harctevékenység végrehajtása során a centra
lizált vezetési mód lehet indokolt, a támadó 

decentralizációt igényel.

- T
T T

T 1 T -

2 -

A - A -

-

A -

1 -

2
3 -

-

A
-

A A

-

A -

-
-

-

T 1 A

2 -

3 -
-

A - A
-

A



48

Mind század, zászlóalj és dandár szinteken 

 

kapcsolatot a közvetlen támogató tüzér 

sére a parancsnoki háló a legalkamasabb, 

gatás koordinációs rendszabályainak áramol

és a tüzek igénylésére külön létrehozott, 

Ez a változat bár lassúbb, mint a többi 

nok részére a támogató eszközöket a helyzet 

ve dandár szintig bezárólag a parancsnokok 

akik szakmailag alátámasztott javaslatokat 
képesek tenni.

úton történik visszafelé, azonban a tüzek 
vezetése minden esetben a külön erre a célra 

lenül kérhetnek tüzet a rendelkezésre álló 

feladatokra tekintettel – a támogató alegység 

mind a részletes tervezést, mind a jól felké

magasfokú kiképzettségét.
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decentralizáció legalsóbb szintje az a szint, 

szakbeosztású katonák, akik képesek a köve

lövészszázadok szintje, ahol a támogató sza
kasz parancsnoka, szakasztiszthelyettese és 

feladatok elvégzésére.
E    Ez a változat akkor 

használható, amikor valamennyi alegység 

nek, amely rendelkezik a tüzérség és aknave

harcának támogatására. Az összeköttetés itt 

igénylési rendje centralizált módon történik.

  
     

mára a földi célpont megtalálását. Együttes 

adatrendszerek végrehajtása integrált és 

igényel a követelmények meghatározása, az 

alkalmazása érdekében.

rendszer ezen alrendszerének be kell illesz

összeütközések nélküli végrehajtása csak a 

támogatás koordinációs rendszabályainak 

meg.

 

megfelelt katonák, akik a közvetlen légi 
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felfele valamennyi parancsnokság légi kom
ponense tagja.

  1  Feltétele, 

fegyvereit alkalmazná, azonban harcérintke

alkalmazására, ha megbizonyosodott arról, 

ságban lehetnek.
  2  Abban  az 

érzékeli és azzal közvetlen összeköttetése is 
van. Ilyen helyzetek könnyen kialakulhatnak 

között, nagyfokú légvédelmi fenyegetettség és 
nagy magasságból végrehajtott támadáskor, 

sége is, melyet azonban igyekeznek minimá
lisra csökkenteni azzal, hogy pontosabb cél

engedélyével alkalmazható.

E   3

esetén többszöri végrehajtására, a közvetlen 

okozható veszteség kockázata kicsi.

harctéri katonának kell légi támogatást igé

csolatot, majd minél pontosabban megadnia 
a saját csapatok helyzetét és az ellenséges cél 
helyét és jellegét. Mivel minden esetben 
parancsnoki igény és döntés alapján történik 

 

Talán kevésbé ismert fogalom hazai 
körökben az ún. 
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vetlen harcérintkezésben álló földi célok 
elleni, közvetlen tüzek kiváltásával megvaló

jelenti. 

rádióhálón történik, hanem a parancsnoki 

fogalmazásával történhet.

meghatározásra kerülnek. A rendelkezésre 
álló helikopterek támogatása már alegység 

alegység harctevékenységébe és annak jóvá

a kijelölt kötelék hajtja végre a támogatott 

támadási tervet is a helikopterek parancsnoka 

ködve.

köz
 illetve azonnali

A közvetlen csatorna abban az esetben 

léphet a harci támogatást végrehajtó kötelék 

Az azonnali csatorna arra az esetre szolgál, 
ha nincs ilyen külön kijelölt forgószárnyas 

kopter kötelék parancsnoksága utalja ki az 

 

parancsnokok számára egyedi, a légi csapás

összehangolt alkalmazásával nagyfokú hatá

náltan alkalmaznak merev és forgószárnyas 

elektronikai harceszközöket, haditengerésze
ti ágyútüzet és egyéb szükséges fegyverrend
szereket.

rendeli el, végrehajtásáért általában az abban 
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valamint lézerrel megjelölhetik azokat 

kerül megtervezésre és kiváltásra, hogy a 

feladataik az ellenséges légvédelem lefo

közeli és mélységi tüzek kiváltása a JAAT 

hez, fegyvernemekhez tartozó fegyverrend
szerek koordinált és összehangolt alkalmazása 

A kommunikációs és információs rendszer 

siker eléréséhez nélkülözhetetlen. Bár nin

noknak összeköttetéssel kell rendelkeznie 

sára.

közötti kommunikációhoz, a csapásméré

érdekében.
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gatás koordinálásához.

A fenti összeköttetések mellett a már meg

    
   

alapelemei század, zászlóalj és dandár szin

az alegységek együttes alkalmazása során, 

bát szenved, valamint koordinációs zavarok 
keletkezhetnek a támogató tüzek során, vagy 
azok akár teljesen el is maradhatnak.

mogatásának megtervezése, megszervezése 

meghatározásában, hogy mely rendelkezésre 

kenységi terv végrehajtása érdekében, vala

saival.
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mélyt ellátja információval.

kommunikációs feladatok végrehajtásában. 
Ezek a feladatok század szinten kiegészülnek 

hajtásával, melyek a megosztott irányzású 

dandár szinteken a részlegeknek a közvetlen 

kiegészül a harc és a harctámogatás vezetésé

tüzér alegységek és egységek közötti együtt

Több támogató tüzér alegység közötti 

tása érdekében – vagy arra az esetre, ha egy 
tüzér alegység más parancsnokság aláren
deltségébe kerül – mindenféleképpen szük

parancsnokságok között, valamint tevékeny
ségük eredményeképpen szoros és folyama
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áramoltatása a parancsnokság között,

ben, hogy folyamatosan a legfrissebb 
információkkal rendelkezzen a harc mene

  

 A hazai nem egységes szervezeti 

Klapka György lövészdandárnál található – 

tüzérosztály, amely képes a dandár alegysé

tüzérosztály parancsnoka gyakorolja, mun

tevékenységét végrehajtani.

vezetését egy zászlóalja részére, amely alap
ján az jogosult annak tüzének tervezésére és 

se érdekében.

csen az egység szervezetében sem tábori 

szervezésére és koordinálására dandár szin

nációs zavarok keletkezhetnek a támogató 
tüzek során, valamint a dandárparancsnok 
kezében nincs semmilyen eszköz, amivel 

dandár harcbalépésekor annak alárendeltsé
gébe egy közvetlen támogató tüzérosztály 

 

egységesebb. Azok szervezetében megtalál

részleg parancsnoka. Ez az a legalacsonyabb 

ködést célzó részletes koordináció szükséges
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mozgatni a részlegparancsnokot – ezáltal a 

tekintetében a zászlóaljparancsnok hatásköre 

szabhat részükre az elöljáró által meghatáro

teljes egészére, a zászlóaljparancsnok a 

részét leadhatja egy alárendelt harcoló 
alegységparancsnok részére, amely alapján 

tüzének vezetését egy századparancsnok 
részére. 

 A legalacsonyabb szint, ahol a 

tása egyetlen parancsnok kezében összponto

szakaszok felett a támogató szakaszba szer

tés sajátosságaiból adódóan, a lövészszázad 
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– az abba belefoglaltatott esz
közök és alegységek alkalmazási módja, 
elvei, helye és sajátosságai alapján nem 

során, ezért a harcoló alegységek vezetését 

harcba mennek”!
Dandár alkalmi harci kötelék, zászlóalj, 

vagy század harccsoport létrehozásakor, a 

kiadásakor meghatározásra kerül, hogy a 

azok parancsnoklására vonatkozóan.

mek – amennyiben csak az alegységet vizs

nemzetközi és hazai éleslövészettel egybekö

fegyvernemi ismereteket és hathatós parancs
noki támogatást igényel.

   
2  

ményeknek már alegység szinten meg kell 
felelni és ideális esetben hadtest szintig ki 

elveknek és szabályzatoknak, valamint a 

T T

D D T

T T
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alegységekkel és szervezeti elemekkel, 

valamint a koordinációs feladatok, célok 

minden körülmények között a parancsnok 
elgondolásai, döntései és az alárendelt 
parancsnokok igényei alapján.

hadtest, dandár, zászlóalj és annak alegy

pontjai között.

   
 

gedhetetlen annak érdekében, hogy a katonai 

muknál fogva több rendszerelem részére is 

között küldeni és fogadni, vagy más módon 

 
tónak, kiterjedtnek, rugalmasnak és emellett 

szer legnagyobb ellenségei az elektronikai 
ellentevékenység, a természetes és mestersé

lyozhatják az információátadást a rendszer 

érdekében.
 a rendszer biztonsági szintje 
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ban a kommunikáció biztonságát leginkább 

ális” kódolással is, amikor egy kiadott kód

talmakat.
    a 

gok áthidalását, melyek a vezetési elemek, a 

A kommunikációs rendszer mobilitása szo
rosan összefügg annak hatótávolságával, azt 

határozzák meg. Képesnek kell lenniük leg
alább ugyanolyan gyors mozgásra, mint a 

gyorsabb mozgásra, melyek szerepe az 

figyelembe véve a nagyszámú technikai esz

közöket vesznek igénybe.
 mivel az elektromágneses 

spektrumnak csak egy része használható 
kommunikációra és annak csak töredéke 

során – már egy nem kifejezetten ellenséges 
környezetben is – nehézséget okozhat a frek

képpen a rendelkezésre álló frekvenciatarto

mány hatékony kihasználása kritikus ténye

kommunikációs és információs rendszer 

rendszer egyes elemeinek kompatibilisnek 
kell lenniük és a katonai rendszereknek 
képesnek kell civil rendszerekhez kapcsolód

során.
  a kommunikációs 

tók, amikor a vezetési struktúrát, a parancs

onális területekkel és a szövetséges csapa

követelmények akkor kerülnek meghatáro
zásra, amikor minden egyes parancsnok 
meghatározza az információs követelmé
nyeit.  

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az 

az eszközök megérkeznek, hanem kezdemé

solhatják, vagy akár a feladat végrehajtása 
közben is megváltoztathatják azt. 
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kiemelten kell kezelni azok körének megha
tározását, valamint a szükséges rugalmasság 

A rendszer szervezésének leginkább meg
határozó szintje a dandár szint, melyen belül 
elengedhetetlenül szükséges a kapcsolódá

parancsnoka.

parancsnokaik.

zök.

noki állományon keresztül valósul meg. 
A felsorolást olvasva látható, hogy több 

ink alapján a parancsnoki vezetési hálók 
mellett több rádióhálót és – irányokat szüksé

     
    

létrehozni és állandóan üzemeltetni az erre a 
célra szolgáló rádióhálót, valamint külön 

gel be kell csatlakozniuk a dandár és zászló
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mind a zászlóalj koordinációs hálókat üze

FM hangátviteli, vagy FF digitális adatátvite

tagállomás minden esetben az adott szerve

rendelkezésre állnak digitális adatátvitelre 

mennyi rendszabályról és változásról.
    

   Alapelv, hogy vala

ség részére külön rádióhálót szükséges üze

minden esetben azok forgalmaznak akik, 

ge, védettségének foka, vagy fontossága azt 

Mind a dandár, mind a zászlóalj támogatá

adott szervezeti elemhez tartozó tagállomás 
becsatlakozhasson ebbe a hálóba és – megfe

egység tüzét vezethesse. 
  

 

tüzérosztály, azzal a támogatott tüzérosztály 
parancsnokságának van összeköttetése és 

és vezeti annak tüzeit.
 

  

a századparancsnok általában a támogató 

tése a szakasz hálóján történik, azonban 

hasson.

adatátviteli hálók, melyet minden esetben 
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roznak meg.

részére digitális adatátvitelre is alkalmas 

emellett annak informatikai eszköze ren

séges egy hangátviteli hálót is, ezzel szem

     
  az ideiglenesen lét

annak érdekében szükséges üzemeltetni, 
hogy egy külön feladatra kijelölt optikai 

közvetlen jelentésében van. Dandár, illetve 
zászlóalj szinten is létrehozható ilyen rádió

azt indokolják.

meg.

 

    
      

   
   Ezen rádióhálók 
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tok zavartalan végrehajtása érdekében – a 
rendelkezésre álló légi támogató eszközök és 

követve, hogy egy csatornán egyszerre egy 
feladat végrehajtása lehet folyamatban. Ezen 
rádióhálók általában csak rádióirányként 

folyamatosan figyeli a rádióforgalmazásokat. 

állandóan – csak a feladat végrehajtásának 

   Ez a csatorna külön 

Felmerülhet egy, a közvetlen légi támoga

támogatás koordináció rendszabályainak 

Tekintettel arra, hogy mind század, mind 

tiszttel együtt az alegység parancsnoka mellett 

létrehozott 

parancsnok is mellette van, aki a fenti hálón 

 

gatás igényeket.

vizsgálom.
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melyen keresztül a parancsnokok gyakorol
ják tevékenységüket. A személyi állomány, 

rások, a felszerelés, a technikai eszközök és 

és a tervezés, felkészülés, végrehajtás és érté
kelés folyamatának végrehajtásához.

gét, hogy a parancsnok és törzse képes ter
vezni, felkészülni és végrehajtani a feladato

és adatátviteli rendszer támogatásával. Ma 

megóvását – és összehangolják valamennyi 

tevékenységeit. Ez a képesség tovább fokoz
za a nagy mozgékonyságú alegységek képes

alárendelt vezetését.

kommunikációs és információs rendszerek 

fenntartott kommunikációs csatornák célját 
és szerepét nagymértékben átfogalmazzuk, 
azokat a szükséges és elégséges szintre egy

bekapcsolásával létrehozott mobil adathá
 

vezetési elemek folyamatosan értesülhet
nek a harcászati helyzet változásáról. 

valamint átjátszóállomások alkalmazásá

 
lóalj és – század szinteken létrehozott 

terepviszonyok között, ezért ennek megva

vezetését bármely körülmények között 

URH rádió, valamint ún. egycsatornás 

gesek. Ezek a képességek ma már egyetlen 

munikációs csatorna kiválasztásával.
  a zászlóalj és dandár 

Az adott szintek valamennyi vezetési 

valamennyi, vagy egyes kiválasztott ele
mének.
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lata megköveteli egy nagyobb adatmeny

vel többek között fényképeket, légi felvé
teleket, logisztikai adatokat és digitális 

Ezen tevékenységeket az ún.  
  

szerbe beléptetett valamennyi tagállomás 

helyzetének és egyéb nagy adatmennyiség 

    

dandár és hadtest szintek között. A tech

legyenek és szükség esetén helyi vezeték 
nélküli hálózatot is létre lehet velük 
hozni. 

    
 

azokat, valamint a rendszerek összekap

si szinteken.

 

ményeket, valamint a kommunikációt és az 
informatikai berendezéseket. Annak érdeké

 

zása, melynek során megvalósul a feladat
orientált vezetés, a döntéshozatal folyama

tételeit és csökkentik az egyes beosztottak 
terhelését is.
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séges kommunikációs és információs rend
szereket a feladat még inkább összetetté és 
sokszor bonyolulttá válik. Azonban nem 

rendszerébe becsatlakoztatható és azokkal 

kerül létrehozásra és olyan képességekkel, 

egyébként nem rendelkeznek. Folyamatos, 

személyi és technikai veszteség mellett és az 

E  

Madarász Gábor százados

és gyakorlata a Magyar Honvédségben c. 
tudományos szakmai konferencia vita

zásával szemben támasztott követelmé
nyek a csapatvezetésben, gyakorlati hasz
nálata során felmerült észrevételek, tapasz
talatok irányvonalával kapcsolatosan, Tóth 
András, Hadmérnök IV. Évfolyam 1. szám 

tactics, techniques, and procedures for kill 
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E E E

szerepe nem elhanyagolható a válságreagáló 

között kiemelt szerepet kap az afganisztáni 

lása, a partneri kapcsolatok kiterjesztése és 
fejlesztése [1]. 

nek összehangolása, a közös kiképzések 
megszervezése és végrehajtása, a fejleszté
sek irányának kijelölése és a szükséges 

kooperációjának magasabb szintre való fej
lesztése érdekében. A fejlesztések, a közös 

getésekkel szemben, mint a nemzetközi 

selt fenyegetések.

jelenleg folyó fejlesztések megalapozzák a 

nek kidolgozásra az olyan komplex fenyege
tettség megjelenésére való válaszlépések 
jegyében, mint az amerikai és az európai 
földrészen végrehajtott és végrehajtásra ter

2011. július végi norvégiai események szo
morú statisztikája a közel száz áldozatot 
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az elfogadott nemzeti fejlesztési stratégia 

alkalmazások rendjét, tekintetbe véve a 

  E

A rendszer alkalmazásának elve és cél

ti célrendszereket is figyelembe véve, azok

lést és az adatok elosztását támogató, a 

Figyelembe véve az igen magas követel
ményszinteket, vizsgálatra került a tervezett 

zatok rendelkezésre állása, valamint az eset

saik is. A rendelkezésre álló informatikai 
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Enterprise Regional Information Exchange 

biakban átte kintem az informatikai rendsze

nyaikat.

 E E    

tervezett. Az átviteli csatornák rendelkezésre 
álló sávszélessége miatt – a rendszer alapren

a rendszer fenntartása, üzemeltetése és kar

rendszer szigorú szabályok alapján került 

 E   
 E    

 E

munkaállomásoknak nagyon szigorú bizton
sági követelményeknek kell megfelelni, az 

alapján.
Az informatikai rendszer funkciója alapján 

nikus levelek csatolásainak küldésével és 

szabályzók figyelembevételével és betartásá

informatikai rendszerhez. Ezért a további 
kutatásaimban, elemzéseimben nem tekintek 
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tett informatikai rendszerére.

    
 

összekapcsolt és informatikai szempontból 

keresés és adatfeldolgozás, valamint az 

megoldott, viszont a rendszereket üzemelte

csolásra.

 
rendszerekkel [4]
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informatikai rendszerek megosztását, azon

meit ebben a rendszerben üzemeltetni az 

alábbi táblázatosan szemléltetett választ 
fogalmazom meg.

E

rekhez

szükséglete és kötele

adatok megosztása

A felhasználók a “need 
to know” elv alapján megosztható informáci

ók

Információ megosztása Automatizált mechaniz

megosztására a nem 

Agreements alapján

nak tagországoknak is lehe

dáshoz

a rendszerek összekap
csolásának képességével 

tett hangkapcsolati 
képesség, továbbá nincs 
a rendszerbe integrált 

lezés

informatikai rendszerek
kel

kapcsolat, szöveges 

ség minden ismert 

biztonsági követelmé
nyeinek limitálásával

követelményeinek limi

informatikai szolgáltatá
sok vonatkozásában, tel

képesség minden ismert 

ti hálózattal

rendszerekkel szemben
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kai rendszer pénzügyi támogatását a csatla

függvényében. Az informatikai rendszer fej

szer biztonsági követelményeinek kidolgozá

sai, amelyek folyamatosan fejlesztés alatt 

lést és az adatok elosztását támogató, a 

E

Fejlett technológia a 
KME alkalmazásainak 
érdekében

kiterjesztését a KME 

nak érdekében, a nem

kihasználva

ügyi alapjaihoz, szigorú 

szabályai vannak

mazási követelményei

interoperatibilitása

Az informatikai rend

tett informatikai rend
szerek támogatására a 

érdekében

Merev architektúra és a 

források kiaknázása 
 

tonsági és informatikai 
támogatási szabályzói 
alapján

mazási követelményei

források priorizálása
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Külön ki kell emelnem az utolsó gondola

hálózatát alkalmazza. A KME az alaprendel

infrastruktúra nélküli katonai táborhelyeken, 

hajtják végre feladataikat. A feladatok terve

szolgáltatásoknak a rendelkezésre állása, 

     
  

en a rendelkezésre álló, az amerikai és a 

 
hol das hálózatot alkalmazza [6], mint a 

a hatékonyság növelése érdekében. A cso

ben tartására szervezett tanfolyamoknak, 

zöknek az alábbi követelményeket kell kielé
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szolgáltatások igénybevételére.

kerültek a KME igényeinek maximális figye

technikai eszközök.

    

A mobil rendszer legkisebb eleme az egy 

csatlakoztatására alkalmas, a rendszer szol

A rendelkezésre álló keskeny sávszélességet 

átviteli tulajdonságai szerint az átviteli sáv

feldolgozás folyamatait.

    

A mobil rendszer a felhasználók számára 

a rendelkezésre álló router esetében a két 

azonban a rendelkezésre álló sávszélesség 

    

en a rendelkezésre álló sávszélessége is 
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gével a KME tábori vezetési pontjainak fel

szerepet. Legfeljebb 16 munkaállomás csat

A saját hálózati áramellátó rendszerén 

    
11

A felsorolt rendszerek alkalmazásáról és 

KM parancsnok a végrehajtó KME nagy
sága, ereje és a feladat fontossága alapján 
dönt.
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tési kérdései is megoldásra kerüljenek. 

dik generációs hadviselés, a gerillaháborúk 

megállja a helyét.

felhasználó használja, alkalmazza a munkája 

gáltatásait, egészen a napi kapcsolattartástól 

 

bármely verziójának alkalmazása növeli az 

fejleszti. A technikai eszközök alkalmazásá
val a KM csoport önállóan képes a célpont 

kiválasztására, az adatbázisok háttértárolóin 
elhelyezett szakmai anyagok direkt feldolgo

get kérni és kapni. Ehhez kihasználják a 

fejlesztését.

mai alapokat szereznek a hazánkban a kato
nai alkalmazásokban jelenleg nem megvaló

tikai rendszer üzemeltetésében. Technikusi 

tetni és karbantartani a terminálokat, ezen 

be. A Magyar Honvédség technikai eszköz
parkjában jelenleg nincsenek katonai 

szakmai közegbe.

ményrendszer kidolgozását, alapozva a 
hazánk által civil szolgáltatótól bérelt polgári 

bályzóira. Kidolgozásra kerülne a rendszer 

valamint meghatározásra kerülne a katonai 

a nemzeti tábori alkalmazásokban üzemelte
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és a humán feltételrendszerek teljesülése 
esetén.

szervek olyan fontos információk birtokába 

technikusai, a hazai kiképzett szakállomány 

ismerné a rendszer üzembe helyezésével 

ségi rendszerének KM szegmensében, 

re” közvetlenül csatlakozó hálózati terminá

nemzeti és nemzetközi alkalmazása nagy

növeli.

rendszer képe kezd körvonalazódni, amely

lessége, a földi szegmens technikai eszköze

ként funkcionálhat, hanem a katonai kikép

területi kötöttségét esetlegesen feloldó 

közösen a nemzetközi KME kiképzéseknek 

rét kiaknázva tervezi be a technikai eszközök 

zásokat. Azok a tagországok, amelyek haj
landóak komoly áldozatokat hozva KM cso
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tervezi újabb KM csoport, csoportok és 

letre.  Tárgyalások jelenleg is folynak a fen

leti alkalmazásával kapcsolatban. 
Az eszköz vagy eszközök átvételét köve

A kutatásom során a felhasznált szakmai 
és háttéranyagok nyilvános forrásokból 

származnak.

E  

Forum, 2nd Edition 2011

számú parancsa alapján

 

htm#

mazásának és fejlesztésének alapelvei” 
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A magyar katonák nagy része találkozott 
már a harcászati adatkapcsolat fogalmával, 
de tapasztalatom alapján kevesen ismerik a 
fogalom mögöttes tartalmát. A gazdaságilag 

módon sokkal jobb, hiszen már korábban 
elkezdtek  fegyverhordozóikhoz adatátviteli 
képességet fejleszteni. Ha ezzel a publikáci

de a harcászati adatkapcsolatok ismeretének 

 

2010 novemberi számában átfogó képet kapott 

átfogó képnek az egyik ágát, a harcászati 

váltani technikai aspektusból, illetve publikál

Rövid kronológiai áttekintéssel kezdem, 

és a szükséges fogalmak értelmezésével bele 
is vágunk a harcászati információcsere elem
zésébe. A harcászati adatkapcsolatok területén 

javasol továbbfejleszteni, illetve alkalmazásba 

fejlesztési irányainak bemutatása.

legtöbb fejlesztés esetében a hadi felhasználás 

tus mérete nem riasztotta vissza a haditengeré

megalkották a harcászati adatkapcsolat alapját.
A század végére számos iparilag fejlett 

követelmények alakulása és a technikai talál

információs fölény szükségességét, az 
emberi és gépi információs hálók fejleszté

1

1
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2

  

lesztéseit, illetve lefektetni egy stratégiát és 

támogatásának a fejlesztési irányai számára, 
magába foglalva egy flexibilis globális háló
zati képességet.

cserét már normának tekinti, nem elvárásnak.  
A sok fajta átviteli módot migrálva, az 

Adatkapcsolatai fejlesztési irányaihoz, 
6 Guidance 

néven jelentet meg. 

A  hálózatalapú környezete az infor
máció megosztásra és az – ez által nyert – 

2

válására, ezért a magyar terminológiában is egyre 

nek

6

a képes ség új technológiákat és szabványo
kat követel kommunikációs szinten. 

mak, átviteli technológia és hullámformák 
kutatása fejlesztése szükséges. Már most 
folyamatában kell látni az átmenetet, mely 

elfogadjuk azt az ütemet, melyet a tudomá

érdemes fejleszteni és bevezetni, melyeket a 

nemek hatékonyan tudnak alkalmazni. 
A formai és tartalmi fejlesztések mozgatórú

tapasztalat. Az átviteli módok és formák 
megválasztásában élni kell a tudomány adta 

meg kell felelni a katonai célú felhasználás 

szolgáltatás orientált architektúrát, amely
ben az adatforrások rendelkezésre állnak a 
hálózat minden felhasználója számára, és az 

egy hálózatközpontú adatstratégia szerint 
épülnek fel, és inter ope rábilisak egymással, 

hetik és megérthetik a másik érdekeltségi 
csoport forrásából származó információt is. 

egy közös szemantikai univerzumba kell 
helyezni és bizonyos fokú adat harmonizáci
ót szükséges rajtuk végrehajtani. 

Ebben a felvázolt hálózat alapú környezet
ben, a harcászati mozzanatok sajátos képes

melyet harcászati adatkapcsolatnak, az angol 
terminológia szerint Tactical Data Link 
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  E E 

   követel
ményeit a ki, mit, hol, mikor kérdéseinek 

 
     

    
  

álló adat eljuttatása a szükséges helyre, 

jelent a fogadó számára, függetlenül a 

harcászati eljárások mindegyike már nem 

hajtó – közvetlen közelségét a harcérint
kezés pontjához, az átviteli út pedig egyre 
gyakrabban tartalmaz egészen távoli átját

adatátviteli csatorna bármely pontja 

információ titkossága, zavarvédettsége, a 
hálózat rugalmassága és központnélküli
sége.

mozgó objektumokról akarunk informáci

újra és újra kell küldeni. A harcászati 
tevékenység esetében csak pár másodper

valódiságát nagyban befolyásolja a harc

nemenként vagy vezetési szintenként. 

A 

eljárás az iparilag fejlett tagországoknál. 
A harcászati adatkapcsolatok fejlesztésénél, 
viszont kevés a valós harci tapasztalatok 

számbavételéhez és a technikai haladás üte
méhez képest. 

munikációs képességet. Tehát a vizsgálat az 

ton keresztül, teljesen a tudatosult cselek
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lom, gyorsabb felfogás, magasabb képzettsé

tést és cselekvést. 

végrehajtással. 
Bárhogy is számolunk, van egy képesség, 

képesség vagyis  

ség 

cselekmény kiváltásáig tartó szakaszban 
vizsgálandó és az információs tartalmak 

szimbolikájával és a felhasználók képzett
ségi szintjével, begyakorlottságával van 

helyzetképet, ha nem ismeri fel a megjele

elvárt cselekvést, rögtön, vagy összhang
ban a tanultakkal!

rendszerek össze
kapcsolásával több adathoz jutunk, a meg

séget feltételez. A vizsgálandó szakasz az 
inputtól az outputig tart. A hardverek és 

szoftverek fejlesztésén túl nagy szerepe 

adatkapcsolatok fejlesztése sem hagyhat 

ké, amelyek egyike vagy éppen a gerince 

az üzenetek közös formáját kell használni, 
mint ahogy a beszédhez közös nyelvet. Az 

Minél kevesebb üzenetformát akarunk 
használni, annál kevesebb interfészre lesz 
szükség. Bár nem is gondolnánk, de ez a 
legmunkaigényesebb terület a cselekvési 

téséhez képest. Az üzenet formátum defi
niálása a szándékozott harci cselekmények 
teljes skálájára ki kell, hogy terjedjen, és a 

teljes mondanivalóját le kell fednie. Mivel 

megoldások kitalálására sarkalják a kato

megváltoztatják azok információs igényé

nos karbantartása, fejlesztése követel

kidolgozását, egyetértésen alapuló elfoga

sét, alkalmazásba vételét igényli.  

   
  hogy a modernebb technoló

gia és a kiforrottabb információszolgáltatás 
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harcászati adatkapcsolat alkalmazása magas 

vetlen koordinációját a képalkotástól a fegy

egy közös mód felé kell elmozdulni az 
interoperabilitás érdekében, meghagyva a 

nagyságrendekkel gyorsabban, mint a beszéd 

nemek sajátos harcüteme és platformjaik 
képessége megmaradhasson. A fejlesztésre 
kijelölt harcászati adatkapcsolatokat pedig, 

A  irányszabásánál figyelembe 

függetlenséget. A harcászati adatkapcsolatok 

7

nélküli harceszközök információcsere igé

7

nyét kiszolgálni, a több forrásból származó 

rádióhálón alapuló hálózat kapcsolódik a 
robosztus földi informatikai hálózathoz, mely 

 project

Infrastruktúra. A szol gáltatás alapú architek

zatok összekapcsolására, magasabb szintre 

eredményeinek, követni szükséges annak 

tásában a könnyebb platformra illesztés és a 

szint a cél.
A migrációs elv kulcsa a harcászati funk

ciók és képességek követelményeinek telje

legyenek interoperábilisak, mely terjedjen ki 

jön meghatározásra ezek összehangolt infor
mációcsere követelménye, melyet egyetér

Hálózati és Információs Infra struktúra
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rabilitás emelése, mely egy tervezett migrá

ti adatkapcsolatokból egy közös üzenet szab

mutat. 
Az 1. ábra alapján látható az eddig hasz

nált harcászati adatkapcsolatok kiváltásának 

információcsere architektúrájára, az üzenet 

állás idejére.

Az alábbi részterületeket vették figyelem
be a harcászati adatkapcsolatok fejlesztése 
során.

használatával megnövelt interoperabilitás

az adatkapcsolatok migrációjára

között szükséges interfészek számát

funkciók elszaporodását

mazásba vétele 

tum a harcászati adatkapcsolatok fejlesztésé
hez, melynek hatékonysága a közös üzenet 

platformjai információcsere követelményét 
10

A dokumentum tárgya felvázolni – a szövet

  

  16 

11 alapú 

10

ciócsere követelmény
11

meghatározó Rendszer
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veg átvitele, platform státuszadatainak jelen

12

 kódolási 

hatékonnyá és biztonságossá teszi a harcá

záloga, az üzenetgenerátor és az adatátviteli 

ver, crypto, és rádió egy terminálba való 
 és a moder

közvetlen rálátással képesek kommunikálni, 

12 hopping – a rádió berendezés frekvencia ugratásos 
üzemmódja

üzenet a karakterek kódjainak összessége

16 funkció, legfel

terminál elhelyezése a tevékenységi terület 

tásában a Link 16 használata, a bevezetés 
17 rendszer szerves része lesz 

ez a protokoll. 

  22

 rend

célja a Link 11 harcászati adatkapcsolat 

szet tevékenységének támogatására fókuszál. 

16 Relay – rádió relé átjátszó funkció
17
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 hálózatot.

    

támogatás és közvetlen légi támogatás cél

tevékenységének a támogatására fejlesztik. 
Az üzenet generátor független az átviteli 

rációs VHF rádiók esetén akár 16,000 bps. 
Az adatátvitel módja választható, lehet tit

mára az üzenetek változtatható hossza, nem 

adatelemei megegyeznek a Link 16 és Link 

adatcsere földi gerincét alkotja majd ez a 

részet egy önálló küldetési területének alhálózata

hálózat, mert képes hálózat vezérlésre és az 
általános információcserére, üzenetkészlete 

   E   
 E

üzeneteket használó harcászati adatkapcsola

20

nálata redundáns szerepet is betölthet, mint 

E  

nálható.
E  21 frekvencia

szinkron vagy aszinkron átvitel esetén is 
alkalmazható. 

E  22 

kai infrastruktúrához való kapcsolódásra.

20

rádióknál fontos az antennáknak rálátni egymásra, a 

21 

tartományok
22
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Az interoperabilitás érdekében tehát a har
cászati adatkapcsolatok e formáit javasolja a 

  

féle harcászati adatkapcsolatokkal vannak 

protokollt alkalmaznak. Bár technikailag 
megoldható az információcsere közöttük, de 

Egy interfészt kell definiálni az üzenet for

operabilitás érdekében. Ez hosszas és költsé

közös protokollt, vagyis azonos harcászati 
adatkapcsolatot, annál kevesebb interfészre 
van szükség. Ez eleve költséghatékonyabb 

szolgáltatást jelent.

dolog. Az üzenet generátor üzenetkészlete 
természetesen kiterjedtebb, mint amennyit a 

platformok képességeit is magában hordoz

nemzetenként, de még nemzeten belül is 

adatkapcsolati képességgel. Attól még nem 
lesz képes egy platform kommunikálni egy 
bizonyos harcászati adatkapcsolaton, hogy 
felszereljük a szükséges átviteli eszközzel 

torok közötti üzenetek kereteinek átadását. 

Az üzenet formátumot tartalommal is meg 

szakirodalom HMI

kell kötni a platform üzenetgenerátorával, 

értéktartományába. A platform jelei és a har
cászati adatkapcsolat üzenetformátumai 

A harcászati adatkapcsolat megválasztá

zásának célja dönti el, vagyis azok a speci
fikus harcászati tulajdonságok, amelyek az 

getettség várható foka, a harcászati eljárás 

sának platform specifikus szabályai, a 

is hatalmas különbségeket jelenthetnek, a 

náljon a hajókkal, hiszen azok érdekében 

nak és harci helikoptereknek, melyek a 

 HMI – Human Machine Interface, az ember és a gép 
közötti kapcsolódási felület
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pedig rendelkezni kell az összes alkalmazott 
harcászati adatkapcsolattal és a szükséges 

család alkalmazásával az interfész funkció 

formátumok kompatibilisek, vagyis az 
interoperabilitásért nem kell majd akkora 

Viszont ez még mindig nem azt jelenti, 

hagyható el. 

A harcászati adatkapcsolat alapállapotban 

folyamatosan rendelkeznek a képességgel, 
de ennek kihasználásához nem elég az elekt

hez egy hálózati terv szükséges, amely meg

benne részt, ki mikor sugároz, fogad vagy 

szimuláció, gyakorlat, kiképzés érdekében 

determinálják az alkalmazott platformokat, 
és a kivitelezéshez szükséges információ

minél magasabb hányadát fedi majd le a har
cászati adatkapcsolatok hálózata, a szüksé
ges információs mátrixnak. Tehát minél 
kevesebb információcserét szükséges majd 

informatikai rendszeren tárolt információk 

mé szetesen ezek a tervek csak korlátozott 

tetében. Bizonytalan számú variációra nem 

azt betöltésre készen tárolni a platformoknál, 
ezt mindenki beláthatja. 

kus tervezést is szükségesnek tartja alkal

se jobban specializált hálózat tervet, design 

désével, a tervezési folyamat egyre komple
xebb munkát és tudást igényel. A hálózatok 
összekapcsolása további tervezési munkát és 
szakemberek bevonását jelenti. 

A    magába foglalja 
a kijelölt platformok információs folyamai
nak megbecslését, és a kapcsolatok követel

parancsnok követelménytámasztása alapján 
készült terv egy integrált, több linket magá
ban foglaló hálózati architektúra és interfész 

minden egységhez el kell jutatni és használat 

A   szintén lényeges. 
A harctevékenység alakulása közbeni ked

A megoldás itt az architektúra vagy vala
mely interfész technikai paraméterének 
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 E  E E

A harcászati adatkapcsolatok tervezett 
átmenete fokozatos fázisokban valósul meg a 
jelenleg használatos harcászati adatkapcsola

 protokollok használatá
val. A migráció alakulását nagyban befolyá

üteme és iránya, értve ez alatt a Joint Tactical 

.
 

nyezet elérésének útját a 2. ábra szem lélteti.

 Önállóan futó fejlesztési programok, nevük utal a 

Balról jobbra látható a harcászati adatkap
csolatok migrációs folyamata, melyen keresz
tül eljutunk a követelményként megfogalma
zott új hálózat alapú képességig. A harcászati 
adatkapcsolatok fejlesztésében érdekelt nem
zetek már jó pár éve elkezdték az üzenet for

maradó szabványok információcsere követel
ményének, üzenet és adat elemeinek hatéko
nyabbá tételére fókuszálva. A folyamat üze
net formátum szinten zajlik, és jelenleg az 

összekapcsolásában mutatkoznak, mialatt a 

Az információcsere automatizálásának 

26

alkalmazó és a közlekedési helyzetet minél 

munkra a közlekedési szituációnkat. A harc
nál ennél több kell, a harcászati helyzet 
min den információja magasabbra emelheti a 

26

helyzetkép tudatosulását, mint ahogy az angol erre a 

féle helyzetképet használunk és nem minden katona 

 
munkáját.
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Grid27

igény a használatára. A nemzeti hatóságok 
szuverén joga – kormányzati szinten – korlá
tozni a használatát.

alakulása befolyásolhatja a tervek alakulását, 

alábbi táblázat tartalmazza.

27

Információs Hálózat projectje

Megoldás Végkifejlet

 
ált adatkapcsolati 
összeköttetések

összekapcsolható
ság

transzport hálózat 
elérés 

16 képesség

latok bevezetése

köttetések száma 
növekszik 

dások támogatják 

tást a TDL és 

táv 

2020
felhasználókkal 

Orientált 
Architektúra 

használata

adatkapcsolatok 
kivonása 

máció minden vég
pontra

adatot

hálózati konfigurá
ció

ta kapcsolat a vég
felhasználókig
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A tervek megvalósulása és érvényesülése 

va kell használatra bocsátani. 

   

A teljes életciklus követés a szabványok 
folyamatos korrigálását teszi szükségessé, 

veleti környezeti változók miatti változtatási 

   

lájától függ, melyekben lehetnek katonai, 

körébe tartozó szinten – nélkülözhetetlen a 
helyes döntéshez a célokkal kapcsolatos 

vagy pl. egy zászlóaljparancsnok számára. 

egyéb támogatók közötti információcserét 

kell alkalmazni és fejleszteni.

munikációs csatornájaként.

kötésére és nagy távolság áthidalására.

elérését tervezi és milyen harcászati adatkap
csolatokat vett eddig alkalmazásba. Az ipari
lag fejlettebb országoknak jó pár harcászati 

platform kiöregedését.  Más országok szinte a 

tapasztalat nélkül sokba kerül. Az viszont 

legyen a legjobb hozzávalókból és kipróbált 
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lásoknak örül jobban, amellyel magasabb 
interoperabilitási szintet tud elérni a harcté
ren, vagyis olyan egységeknek, platformok
nak, amelyek a Joint Family valamely harcá
szati adatkapcsolatával képesek kommunikál

 E  30 

figyelembe kell venni a csökkent harcászati 

interoperabilitást ezekkel a nemzetekkel.

Link 1 hálózat kiváltásának ideje, mivel az 

  
  

 
 

 

országok irányába

réjére

   

nalak. 

információcsere szabványa az országok 
között, mely a radar adat bináris üzenet formá

használja ezt a szabványt számos platformon.

en interoperábilisnak kell lennie a civil ATM 

 végrehajtásáért, amely alapja egy 

olyan információ, melyet a területileg illeté

E   

vagyis a tervezett adatkapcsolatok bevezetési 
dátumainak közzétételét. Erre szolgál az 

Radar Information Exchange.

Égbolt
 ATM – Air Traffic Management
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 szak

kezelésében minden nemzet rendszeresen 

szövetségesek platformjainak jelenlegi és 
tervezett képessége. A terv mellékletek hal

tartalmazza, majd abc sorrendben a nemzete

ország, hogy reflektál a migrációs stratégiá

zetekkel a nem interoperábilis harcászati 

harcászati adatkapcsolatok közötti interfész 
alkalmazása. 

zést, fokozza a nemzetek közötti koordináci

összehangolt bevezetésével. Az aktualizált 

Board

E

fölénnyel való élni tudás. Ezt a képességet – 
hosszú távon – feltételezi az információcsere 

egy hálózat alapú környezetet, melynek leg

vagyis az interoperabilitás, minél magasabb 

csok, jelentések és helyzetinformációk azon

hanem – az adatátvitel céljából rádióhálóba 
fogott vezetési pontok és fegyverhordozó 
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módját harcászati adatkapcsolatoknak nevez
zük. Az utóbbi évtizedekben a platformoktól 

eljárás, ha a technikai interoperabilitás hiá

ken a magabiztosság.

adatkapcsolatokat, amelyek bevezetését 
ajánlja tagnemzetei számára, illetve a többi 

cászati adatkapcsolatok migrációs folyama

üzenet formátumot használnak, melyek leg
fontosabb elemei közös adatelemeket tartal

mint az egy üzenet családba tartozó harcá
szati adatkapcsolatokat. 

tekhez, 

hez, és 

tására.
A három harcászati adatkapcsolaton túl, az 

és nagy távolság áthidalására szabványba 

részt vesz a harcászati adatkapcsolatok fej
lesztésében, és hosszú távú tervei egybevág

gét. A továbbiakban hazánknak azt kell figye
lembe vennie a harcászati adatkapcsolati 
képesség tervezésénél, hogy kikkel szeret

környezetben és milyen feladatokra szándé

integrálásába invesztálni már nem biztos 
hogy költséghatékony megoldás lenne, de a 

E  

2000. december 11.
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E E E

Az elmúlt években Magyarországon is 

kat használó személyek száma is. Ma már 

egy egyetemvárosban tanuló unokájával szá

állja a helyét, hanem tulajdonképpen még 

tógépet nem csak elektronikus levelezésre 

 mivel sok háztartásban 
amúgy is rendelkezésre áll egy Internet 

lehet azt használni.
 amikor a keresett partner 

kommunikációs programok a legtöbb eset
ben automatikusan elindulnak, és bejelent

nikus levelek esetében még nyilvánvalóbb 

postáig sem ért volna el a feladó, mikorra 

került.

hez gyorsan hozzá lehet csatolni bármi

vagy egy másik felhasználótól megkapott 

Ugyanakkor talán nem ennyire ismert 
tény, hogy a felhasználók egyéb informatikai 

azonban több gond is jelentkezik. A használt 

amikor egy problémába ütköznek, szintén 
autodidakta módon, próbálkozással igyekez

 vagy 
vagy 
mind a mai napig jól emlékeznek arra az 

a továbbiakban nem lehetett az Internetet 
használni. Megkérdezte a szomszédjától, 
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egyedeinek kell lennie. Emiatt ezután már 

csi használat, ugyanakkor a közlekedési sza
bályokat nem ismerik, és nincsenek is tudatá
ban a közlekedéssel együtt járó veszélyek
nek.

kiderült, hogy saját anyagukat nem mentet

nált jelszót valamikor régen egyszer begépel

automatikusan elküldte a levelek lekérése
kor, és most a családban senki nem emlék
szik a jelszóra. Emiatt nem tudnak levelet 
küldeni. Hasonló ok miatt nem tudnak belép

Ugyanennek az ismerethiánynak tudható 
be, hogy ismeretlen forrásból származó prog

Egy elvesztett, több éves levelezést, több 

mot másolat hiányában már nem lehet pótol
ni. A tárolt információkat úgynevezett szá

programokat soroljuk, amelyek önmagukban 

um nem okoz lassulást. Kevés memóriát 
használ, és alig terheli le a processzort. Két 

el nem mentett adatok elvesznek, és a kény

 a baktériumokhoz hasonlóan a 

után figyeli, hogy a felhasználó milyen 

riába kerül. A szaporodás azonban csak az 
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programok ezt elég vegyes módon képesek 
lekezelni.

 a harmadik csoportba tartozó 

az úgynevezett forráskódban, azaz nem a 

zett makrónyelv. De más rendszerek is ren

tehát meg kell oldania, hogy futtatható álla

terjed tovább, de a sikeresen megtámadott 

hat. Az egyik legnevezetesebb féreg az 

 a diplomamunkájá

Unix operációs rendszerekben több biztonsá

végrehajtandó parancsokat adni. A második 
hiba a 

rsh 
parancsot használva hajtott végre nem ellen

rsh 
ugyan eleve távoli parancsok végrehajtására 
lett tervezve, de az akkori rendszergazdák 

géppel, ahonnan az áthúzó rész átkerült, és 
áthozta a féreg magját. A féreg elindulása 

Majd megpróbálta a felhasználók jelszavát 
feltörni egy magával hozott szótárban letárolt 

baktériumot, ami gyors osztódás után olyan 

kénytelen volt kikapcsolni. Viszonylag rövid 

sikeresen, de a rendszergazdák kis nyomozás 

Fontos tehát beszélni a biztonságról, azon 
belül is a szoftverek biztonságáról.

E

A szoftverbiztonság három aspektusban 
vizsgálható. 

  



98

alkalmazás értéket képvisel. A programozó 

vagyis az elkészült szoftverért fizetnének, és 
nem készülnének jogosulatlan másolatok. 
Ennek érdekében biztonsági intézkedéseket 

gyártóknál ennek más neve van, például 

valamilyen formában összekapcsolja a ter

gépekre is átvigyék. A szoftver biztonságá
nak fokozása érdekében egyes gyártók 

csak nem etikus, de nagyon rossz fényt vet 
az ilyen megoldásokat alkalmazó cégekre. 

kedéseket is vonhat maga után.
  az, amikor egy progra

programnak adatbeolvasáskor egy egész 
számot kell megadni, de a felhasználó vélet
lenül egy valós számot ad meg. Egyes prog
ram futása ilyenkor megszakad. Az el nem 
mentett adatok elvesznek, és a hiba esetleg 

be olyan módszereket, amikkel ez a hibale

álló programok esetében nem túlzás kijelen
teni, hogy hibátlan program nem létezik. 
A felhasználók azonban elvárják, hogy a 

használat közben kiderült hiányosságokat 

   az, amely bizton
sággal foglalkozó szakmai körökben igazá

meg, hogy a támadó ország internetes táma

és energia ellátó hálózatát. Korábban röviden 

adatbevitel során a felhasználó adhat meg 

náló viszont a hónap nevét adja meg 

 

Ha ez szándékosan történik, vagyis a cél 

futása megszakadjon, akkor ez egy támadási 

dások azonban nem csak az adatbevitelt 
használják fel célpontként, hanem kihasz
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ezt a legtöbb esetben nem képes elfogadható 
módon kezelni, ezért lelassul, vagy leáll. 

komoly terhelésre vannak méretezve, hogy 

támadást végrehajtani. 

 

ket a támadásokat. Ez ellen egy szerver már 
nem tud sikeresen védekezni. Ez a fajta 

könnyen kezeli, és minden kiosztott feladatot 

akik egymás szavába vágva mindig új és új 
feladatokat osztanak ki neki. Még egyik 
korábbi feladatával sem végzett, de folytono

jelenség.
Felmerül a kérdés, hogy egy támadó 

milyen módon tud szert tenni olyan sok szá

meg szervereket. Természetesen nem lenne 

célokra vásárolni, arról nem is beszélve, 
hogy a támadókat többnyire sikeresen beazo

ramot eljuttatja hétköznapi felhasználók 

gépére, és onnan történik közel egyszerre a 

Vajon a felhasználók miért engedik ezt 

Egy tipikus példa erre a sokak által használt 
chat programok bármelyike. A felhasználók 
virtuális szobákba léphetnek be, és látják az 

hatnak. Valaki felveti, hogy van nála egy 
olyan kép, amin valami szokatlan látható 

program, és megjelenik a küldött kép is, 

teszik, vagyis a támadó értesül róla, hogy 

Ekkor természetesen elnézést kér, hogy 
véletlenül rossz képet küldött, vagy azt 

szükség, ha valóban rendelkezik ilyen kép
pel, ráadásul ebben az esetben ezek a fel

egyre tovább.
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ve minden bekapcsolás után automatikusan 
elindul ez a támadó program, és várja az 

A szakzsargonban az ilyen programokat 

úgy nevezik, hogy 

ezt a támadást egyszerre hajtják végre, 

ilyen bothorda igen komoly értéket képvisel 

adják azokat úgy, hogy megadják azt a jel

lehet érni. A  amivel vissza 
lehet venni a vezérlést, természetesen nem 
árulják el.

Jelenleg nem ismert olyan megoldás, 
amely garantáltan megvédené a szervereket 

közelmúltban történtek, de jól ismertek, és 

utalnak arra, mennyire komoly terhelést tud 

ellen, az Amazon ellen, az eBay ellen, a 
Microsoft ellen, stb. A szervereket meg lehet 
ugyan menteni az összeomlástól úgy, hogy a 
támadást érzékelve vagy leválasztják azokat 

kat. Valójában a támadás ilyen esetekben is 

nálók böngésznek, vagy más szolgáltatásokat 
vesznek igénybe, akkor megadják annak a 

A telefo
náláshoz hasonlóan azonban, ha egy mobil 

annak a személynek a telefonszáma kerül 

Hacker

Célpont

zombie  
számítógép

zombie  
számítógép

zombie  
számítógép

zombie  
számítógép

zombie  
számítógép

zombie  
számítógép

zombie  
számítógép

zombie  
számítógép

zombie  
számítógép

zombie  
számítógép
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nálat esetén is. Az index oldalának elérésé
 

szerver az egész hierarchia tetején. Ezeket 

nagy terhelésre vannak méretezve, ennek 

E   

ramokat, annak érdekében, hogy jobban 

sorozatokra van szükség, amit az alprogram
nak kell végrehajtania, akkor megjegyzésre 
kerül, hogy hol tart most a program futása, 

adatokat megkapja, és a program futása az 
alprogramban folytatódik. Ezeket az adato
kat paramétereknek nevezzük, és a szubrutin 

hogy hol tartott a program futása az alprog

lehet változtatni a program futásának mene

az érintetteket minél hamarabb tájékoztassa a 

téseiket számos ország hivatalos biztonsági 
szervezetei átveszik, köztük az MTA 

évben természetesen bukkantak fel újabb 

tek el, amelyek nem egy konkrét operációs 

E E E

A legfontosabb eredmény talán az, hogy 

dott, hogy léteznek ezek a veszélyek. 
Kidolgozásra kerültek tanfolyamok, és kiké
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senek biztonságos szoftverek, illetve legye
nek olyan személyek, akik képesek a már 
korábban elkészült szoftvereket is átnézni 
biztonsági szempontok szerint. A kezdetben 
felhozott közlekedési példához visszatérve, 

készültek, amik bemutatták azokat a balese
teket, ahol az utasok nem kötötték be a biz

tonsági övet, illetve olyanok, ahol bekötöt
ték. Elmagyarázták miért van rá szükség, 

azonban maguk döntenek ezek után, hogy 

védelmet. Erre példa az egyre jobban elterje

5 3 1 5 123 100% 10+ E – 100%

O 1 5 14 05 0 % 10+ E

0 25 4 % 10+ E

O 0 4 341 520 1245 401 % 10+ E

O 5 1 3 1 5 1 1 % 10+ E

D 2011 14 0 30 35 % 10+ E

2012 12 0 0 3 4 3% 10+ E

D 2 3 0002 1% 10 E

T 2011 0 0 55 0% 10+ V

2 1 0 10 2451 % 10 V

A E 2012 10 0 250 000 2%

R 2011 23 00 41 42 34% 5 V

A 2011 0 0 2 30% 5 V

2012 1 1 1 3 20% 3

0 1000 15% 3

D 0 2 0 2 0 14% 3

- 2011 10 51 10 % 2

T 2010 1 50 1 4 0000 % 2

0 205 0 % 2

A 2 0 000 % 2

E ET 4 2 4 12 % 2
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pontból tehát az az elvárás, hogy ne csak a 

teremtése, hanem legyen egy olyan rendszer, 
ami ezt maga szolgáltatja. Eredmény, hogy 

dulásos támadás elkerülése érdekében több 

hogy ne lehessen túlcsordulásos támadást 
kihasználni. A processzorgyártó Intel cég 
saját processzorait úgy fejlesztette tovább, 

Mivel túlcsordulásos támadás esetén az adat 

ezért azt kell meggátolni, hogy adatterületen 

bekapcsolásával ezt lehet meggátolni, 

rációs rendszer is támogatja ezt.

E

azonban igyekeznek a támadásokat követve 

Jól emlékeztet ez a harcászatban újra és újra 

Fontos tehát az egészséges gyanakvás, hogy 

Internetes weboldalakat nézzenek meg, és 

 

hadviselés Grúziában.

E

részeként az  Európai Unió támogatásával, az 

valósul meg.
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máig lezárult racionalizálása szükségessé 

rendszerének felülvizsgálatát is. A rendszer 

katasztrófavédelmi feladatok ellátásában, 

a közvetlen katasztrófavédelmi feladatok 
végrehajtása során.

ködése jogszabályi szinten is nagyobb hang
súlyt kapjon, valamint HKR rendszerében 

vonatkozásában.

     

a Honvéd Vezérkar és a hadrendbe tartozó 
katonai szervezetek vezetését a Honvéd 

1

ismerete.

      
     

1   95     önállóan gyako
rolja a törvényben meghatározott hatáskörét, az 

     
   96      

szerint a közigazgatási államtitkár útján,   
101       

     
 101     

védelmi Minisztérium szervezetének részeként – az 
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nöke jóváhagyta, majd a HM Közigazgatási 
államtitkárral történt szóbeli egyeztetetés 
után feladatot szabott további egyeztetésre, 
illetve a részletek kidolgozásának megkezdé
sére.

Az MH VDK a javaslat jóváhagyása után 
több alkalommal egyezetést kezdeményezett 

 

sokról.

Többszöri egyeztetés eredményeként 
kiala kult egy az elöljárók által is elfogadott 
konszenzus, ami jelenlegi rendszer legki

helyzetet.
Az MH VDK által összefogott javaslat az 

A HM Közigazgatási államtitkár szakirá

alárendeltségébe tartozó szervezetek a 

T
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-

-

-
E

-

-

E

-

-
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E
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E

-

-



106

onalizálása során hatás és jogkörök módosul

át és változott a Honvéd Vezérkar is, ahol a 

adatrendszere kapcsolódik közvetlenül a 

ka tasztrófavédelmi tevékenységhez bevoná

szükségessé vált. Az Önkéntes Tartalékos 

kerülhet bevonásra.
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   5 2011   21   
      

   

lizálása.

HVKF együttes intézkedése aktualizálása. 

Honvédség hadrendje szerinti szervezetek 
katasztrófavédelmi feladatairól szóló 

Terv aktualizálása, a fenti szabályzók vál
tozásának követése.

tása.

racionalizálásával nem ért véget. A 2012. 

valamint a különleges jogrendben bevezet

szinkronizálását az új jogszabályokhoz. Az 

katasztrófahelyzet maga a végrehajtás az 
igazság pillanata.

E  

mi ágazat katasztrófák elleni védekezésé

ágazat katasztrófák elleni védekezésének 
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konferenciát rendezett Rodosz szigetén, 
Görögországban, amelynek témája a katonai 
igazságszolgáltatás joghatósági és határköri 

10 éve trendjei kerüljenek áttekintésre.1  

2 adott válaszok tar

hangzottak el olyan országokból érkezett sze

zajlottak le a katonai igazságszolgáltatás terü
letén, vagy pedig jelenleg zajlanak ilyen válto
zások. A konferencián összesen körülbelül 

Az ország jelentések áttekintése során a 

szág hoz hasonlóan – más országokban is 

1

2

szervezetekbe való beolvadásában nyilvánul 

helyzethez képest. Ez a folyamat került részle
tesen kifejtésre a francia, kanadai és holland 

a szempontból tehát elmondható, hogy 
Magyarország a nemzetközi trendeket követi 
a katonai ügyészségek civil nyomozó ügyész
ségekbe való beolvadásával. 

is – legalábbis bizonyos esetekben – elgondol

1. Egyetértés volt abban, hogy a katonai 

ellenére fenn kell tartani a katonai szakér
telmet az igazságszolgáltatásban. Ennek 

nemrégen, az egyik európai országban 

nai nyomozóhatóságok szemére vetette a 

ismeretét.
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a katonai igazságszolgáltatás függetlensé

lók számára is látható, intézményileg 
garantált legyen. A kanadai rendszerben 
pél dául az alakulat parancsnoka által felál

ben a pártatlanság kérdése jelentkezik 

garanciák nem érvényesülnek – a témában 

ezekben az országokban általános civil 

jük végén, mintegy annak megkoronázása

következtében a parancsnokok igényeihez 
való alkalmazkodás veszélye nagyobb, 
mint ha pályájuk lezárásaként látnák el ezt 
a feladatot.

szolgáltatással szemben bizonyos orszá
gok közvéleményében megnyilvánuló 
bizalmatlanságot – véleményük szerint a 

nült katonai igazságszolgáltatást, mint 

zus volt arra nézve, hogy ez általában csak 
a laikusokban kialakuló, hamis kép, abban 
is egyetértés volt, hogy ez is oka a fokozott 
civilesedésnek.

jogi értékelése kapcsán a holland példa 
került részletesebben elemzésre. Mint az 

esetben megküldésre kerül az illetékes 

katonai rendészeti szervnek, aki azt zára

szi hivatalnak. Ugyanakkor rájöttek arra, 
hogy ez folyamatos pszichológiai nyomás 

új rendszerben a jelentést már a parancs

bevonva az alakulat jogi tanácsadóját is, és 
csak abban az esetben küldi meg az ügyé

mény gyanúját észlelik. Ennek ellenére is 

rást a bizalom hiányaként élik meg.

Ezután következett a konferencia számom
ra, csapatnál szolgáló tiszt számára talán leg

Ennek során részéletesen bemutatásra 

bit ebben a cikkben is részletesen ismertete
tem, mivel véleményem szerint modellként 
szolgálhat a Humánstratégia részeként formá
lódó magyar katonai jogász tiszti életpálya

tanácsadója, Thomas Randall  úr beszélt a 

1. A jogi tanácsadó szerepe az elmúlt évtize

aspx
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felére tette azt a pontot, amikor a maga

södése, azóta lényegében töretlen, és meg

lett jogász” helyett.
2. Ezzel kapcsolatban merült fel a kérdés, 

hogy a jogászt generalistának, vagy speci

vazni, sok esetben a gyakorlat azt mutatja, 
hogy a jogásznak feladata sikeres betölté

Ennek következménye a parancsnok által 

creep”, vagyis a jogi tiszt alkalmazása 
olyan feladatokra, amelyek nem szigorúan 

igénylik, amelyekkel egy jó jogász rendel

arányosság kérdése egy támadás tervezé

parancsnok kompetenciájába kellene, 
hogy tartozzanak, és amelyekben a jogász 
valóban csak tanácsot kellene, hogy adjon.

kérdés, hogy a jogi tanácsadónak mennyi

dezett hadgyakorlata Európában.

véleményt megfogalmazni a parancsnoki 
szándékok vonatkozásában. Mint általában 
a jogi szakmában, itt is az a nézet kristá

nem annak állandó ismételgetése, hogy 

en elérni. Ehhez kapcsolódik, hogy szin

pontjára helyezkedni, hanem inkább az 

dalommentes” utat kell a parancsnoknak 

szonylatban nem mondható el a katonai 
parancsnokok mellé rendelt jogi tanács

latilag minden országban katonák látják el 
a jogi tanácsadói feladatokat, és ennek 

nai szervezettel, amelynek parancsnokát 
kiszolgálja. Ehhez szükséges, hogy minél 
inkább részt vegyen az alakulat életében, 
márpedig bizonyos tevékenységek csak 

kötelezettségek csak katonákra vonat

státuszú személy vizsgálná egy katona 
öltözködési vagy alaki szabályzat ellen 
elkövetett vétségét, úgy, hogy közben 

átfogóan megértse a katonai élet törvény



111

gyors és pontos tanáccsal tud szolgálni – 

utóbb a véleményét sem fogja kérni a 
parancsnok, és szerepe marginalizálódik 
a döntéshozatal folyamatában.

parancsnok bizalmát. Az igazságszol

érték, hanem a parancsnok hatékony 

jogi relevanciájú döntéseiért, tehát egy

adó katonai státusszal rendelkezik, tehát 
teljes mértékben betagozódik parancs

Ahogy egy hozzászóló megfogalmazta, 
az alakulat jogi tanácsadója ugyanazt a 
szerepet játssza, mint például a logiszti

nokot. A hozzászóló véleménye szerint 

dolgozik, és mivel a fejlett országok 

olyan fontos faktor lehet a siker elérésé

sége.

dése, amelyet leghatékonyabban az ala
kulathoz tartozó, és az alakulattal együtt 
külföldre vezényelt jogi tiszt képes meg

nemzeti magasabb parancsnokságok 

vegyesen civil és katonai státuszú állo
mányt tartani, alacsonyabb szinteken 
mindenképpen a katonai státusznak van 
nagyobb létjogosultsága.

Mint már utaltam rá, a katonai jogi tanács

 

lényege, hogy kompetenciaszinteknek 

6 Az új rend

de meg kell felelni képzettségi7 és gyakorlati 
alkalmazási kritériumoknak is annak érdeké

6

sokon elhangzottakon, az azokhoz tartozó prezentáci
ók diáin, valamint az ausztrál kollégáktól kapott hát
téranyagokon alapulnak.

7
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ben, hogy a tiszt magasabb beosztásba kerül

Az értékelés egyrészt jogterületenként tör

Másrészt kompetenciaszintenként mások az 

és döntést ez a szint még nem igényel

jogásznak már képesnek kell lennie meg

rület leggyakrabban használt joganyagát, 

ten egyaránt, képes felismerni azokat az 
eseteket, amikor a jogi szabályozás hiá
nyos, és képes ismereteinek szintézisével 
megoldásokat javasolni ilyen ügyekben

jogszabályokat, hanem a releváns esetjo
got is, képes átfogó, nem csak jogi, hanem 

kat tenni a szabályozás mikéntjére

ten természetesen szükséges az összes 
fenti képesség, kiegészülve a javaslatok 

konkrét szabályozásba öntésének képessé

részt a tiszt munkájának magasabb kompe

Összegezve a fentieket, a konferencia 

nai igazságszolgáltatás egyre inkább a civi
lesedés irányába halad, addig a katonai jogi 

dominanciája, és ennek változására nincse
nek is tervek, mivel a jelenlegi rendszer 
fenntartása a fentebb részletezett okokból 
indokolt. Az ausztrál példa azt is mutatja, 
hogy a katonai státusz érintetlenül hagyása 

zására, sikeres ötvözve a kétféle követel
ményrendszert.

Fontos ugyanakkor, hogy azokon a területe

tást értve ez alatt –, ahol túlsúlyba kerül a civil 
elem, meg kell találni annak a módját, hogy 
jelen legyen a katonai életviszonyok megfele
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garowei találkozót, mint a szomáliai alkot
mányozási folyamat és belpolitikai rendezés 

eltekintve – egyaránt csalódást jelentett a 
1

számára.2

sági helyzet – különösen Mogadishuban – 

 

tette biztonságos hellyé az országot, de jelen

1

2 Lásd a szomáli értelmiségiek és politikusok által Ban 

2010.

ügyminisztert fogadhassa Mogadishuban. 

puntföldi és galmudugi adminisztráció, vala

képtelenek voltak egy olyan politikai kon
szenzus megteremtésére, amely túlmutatott 
volna pillanatnyi érdekeiken. Az egység 

folyamatot, a látszólagos döntések ellenére 
fenntartva a bizonytalanságot a szomáli 

tumrendszer,

kinevezése, vagy a különféle kormányzati 

rendszere. Mindehhez ráadásul a nemzetközi 

 Ennek értelmében a szövetségi kormány és a parla

kilencednyi képviselet mögött az elismertnél jóval 
nagyobb létszámú klánok állnak, amelyek egyes becs

ban az apartheid egyik formájává vált.
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lomatái is segédkezet nyújtottak, jelezve, 
hogy az elmúlt évek gyakorlata, az ,,amikor 
a farok csóválja” mechanizmusa továbbra is 

ellenkezésük dacára végül beadták a dereku

okozva ezzel az országnak. Egyre nyilvánva
lóbbá válik, hogy a stabilitás megteremtését 

hunynak a felett, hogy a jelenlegi folyamat 

ményeinek sorába illeszkedve – továbbra is 

enyhülés ellenére sem hajlandó szélesebbre 
nyitni az ajtót a lakosság és a rivális politikai 
csoportok számára a döntéshozatali eljárá
sokba való nagyobb beleszólás céljából.  

Hassan Aden személye körüli vita, akinek 
legitimitása az elmúlt hónapokban megin

6 

palai egyezmény szellemében azonban az azt 

 Mindezt alátámasztja, hogy a garowei megállapodás 

6

2012. január 6.

esetekben a demokratikus értékeket hangsú

nem a demokratikus értékek miatt fontosak, 
hanem a társadalom hagyományos klán alapú 

lappangó feszültségek komolyan alááshatják 

matokat, amelyek például az egyre elfoga
dottabbá váló regionalizmus formájában 
mutatkoznak.

Tanulmányomban a fentebb bemutatott 
problémák, kérdések mentén fogom meg

dését, amelyek végül a garowei megállapo

szaszorulásával, majd folytatva a kampalai 
megegyezéssel és a Roadmap szeptemberi 
elfogadásával. Ezek után pedig részletesen 
bemutatom magát a megállapodást és annak 
vitás pontjait, az azzal párhuzamosan zajló 

mint mindezek lehetséges következményeit.

      

 

7  

számára, hogy könnyebben csapást mérhes

7

tók.
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Valóban, már a kezdet kezdetén nyilvánvaló
vá vált, hogy az AU békefenntartói és a TFG 

szövetségesek ma is napi szinten konfrontá

tekben, ahol azok újra és újra megtámadják 
bázisaikat. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a 

átjárhatóvá vált. 2011 márciusában a TFG és 

 A szem

átjárható vonalak húzódtak, esetenként 
lövészárkokkal és alagútrendszerekkel megtá
mogatva.10

inak hatására ez a terület augusztusra kiterjedt 

 
 

teket a városban, amelyek októberben a csak

11 

 

2012. január 6.

10

január 6.
11

meggyengülésére, ahogy azt máshol ki is fej
tette.12

miközben a mogadishui Bakara piac elveszté
sével és a Kismayo körüli blokáddal elvesz

információk szerint Franciaország és az 

likvidálásával járt együtt.  Bár a kenyai invá
zió stratégiai célja máig kérdéses, mint az 
elért eredményei is, az iszlamisták folyamatos 
kényszertoborzásai és a lakosság korábban 

az iszlamisták az elmúlt évben több ezer har

iszlamisták egyre kevésbé képesek összefüg

támadásaik szednek áldozatokat, de ez mesz

12
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visszatér a régi kerékvágásba, ismét van köz
 Bár az 

yónak a megtartása a TFG, a Ras Kam boni 

jával szemben.

     
   

lépésekor a nemzetközi közösség és a TFG 
megállapodott, hogy az átmeneti folyamatot 

sa, majd parlamenti és elnökválasztás fogja 
lezárni. A biztonsági helyzet tükrében azon
ban ez a menetrend túl optimistának bizo

tatlan. Mind ezek kel párhuzamosan a szomáli 
elit is igyekezett késleltetni a váltást. 2011. 

zást, hogy újabb három évvel meghosszab

lása óta egyetlen törvényt sem fogadott el, 

– nem beszélve az egyéb juttatásokról és a 

politikai befolyásról – egy olyan országban, 
ahol ez egy átlagpolgár féléves bevételének 
felel meg.

hallani sem akart,16 de egy áprilisi nairobi 

mellett.17

Kormány két legbefolyásosabb politikusá

Hassen Adennek egyre nyilvánvalóbb vetél
kedése a hatalomért, ami részben túlmutatott 

jának alapját egyes források szerint az adta, 

a házelnök kezdetben ellenezte a terminus 
 A konfliktust tovább 

nagy klán családokkal – a Hawiyével és a 
 

gyo mányos problémái, az évszázados klán 

6.
16

2012. január 6.
17

2012. január 6.
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kal szemben végre kézzel fogható katonai 
sikereket lehetett felmutatni, a belpolitikai 

Annak érdekében, hogy ennek gátat szabja

Ka guta Museveni védnöksége alatt zajló tár

gatás tárgya, mi zajlott le a zárt ajtós megbe
szélésen, és pontosan milyen mechanizmu
sok mozgatták a döntések megszületését.  

tották. A felek megállapodtak abban, hogy 

folyamat fontosabb lépéseivel, dátumaival. 

terelnöknek, Mohamed Abdullahi Mohamed 
Farmajonak távoznia kellet posztjáról.20 

katonái rendszeresen megkapják fizetésüket, 

te a korrupcióellenes bizottságot, valamint 

 Ld. a brüsszeli interjúkat.
20

2012. január 6.

Ahmed sem bánta, hogy megszabadulhatott 

Mindezek miatt nem csoda, hogy a lakosság 
tömegtüntetéseket szervezett Farmajo mel
lett, amelynek szétverése során többen életü
ket vesztették.21 Farmajo államférfiúi nagy

további belharcokat és az alkotmányozási 
folyamat esetleges megfeneklését.22 

  

Az alkotmányozási menetrendben nem 

zeti megbékélési konferenciáig kellett várni. 

ában kerülhetett sor. A konferencián jelen 
voltak a TFG, a puntföldi és a galmudugi 

 az AU, az AL és az 
IGAD  delegáltjai. Ugyanakkor sem a sza

kikiáltott déli területek – Azánia, vagy koráb
bi nevén Jubaföld – nem képviseltették magu
kat a találkozón, nem is beszélve a különféle 

21

22  

 
 

 Intergovernmental Authority for Development – 
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kormányellenes iszlamista csoportokról.  
Mindez jól jelzi, hogy a megjelentek valójá
ban a szomáli társadalom, politikai elit csak 
egy bizonyos szeletét képviselték, és tovább

as határokon belüli valamennyi csoport egy 
asztalhoz ültetéséhez. Ezzel az alkotmányo

hagyott és befagyasztott olyan megoldatlan 
problémákat, mint az anyaországtól elsza
kadt, de senki által el nem ismert, kiválóan 

26 

kozón.27 Az esemény fontos részét képezte, 

arról, hogy beszüntetik a fegyveres csoportja
ik közt kitört összecsapásokat.  

közi donorok közti kampalai megállapodást 
elfogadtatta a szélesebb – de mint láthattuk, 

már valóban kiterjedt támogatói csoport 

remtését, a megbékélést és a jó kormány
zást.  Megállapodtak abban, hogy az átme

26

27

 
 

neti folyamatnak 12 hónapon belül az alkot
mány elfogadásával és parlamenti, illetve 
elnökválasztással kell lezárulnia. A fentebbi 

menetrendet határoztak meg a dátumok és 
 illetve megálla

podtak a további rendszeres konzultációról.

elemeinek kidolgozása jelentette volna. 

– komoly összegekre lett volna szükség, de 
azt sok esetben még a mogadishui megálla

ismerve a két ország feszült viszonyát ez 
 Az is kér

déses volt, hogy az új alkotmány és a válasz

bizottságok milyen mértékben fognak a reg

kadni a napi hatalmi harcoktól. A decemberi 
garowei megállapodás azt mutatja, hogy ezek 

  

találkozó ismét megmutatta, hogy a szomáli 
elit milyen mértékben hajlandó felrúgni a 

tozás kapcsán van területi vitája.
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taktikát alkalmazta a nemzetközi közösség
gel szemben, mint már korábban más esetek

dáson elaltatta a külföld figyelmét, és látszó
lag beleegyeztek egy olyan Roadmap 

elfogadhatónak és demokratikusnak tartot
tak. Mindezek után viszont gyakorlatilag 
elszabotálták az egyezmény végrehajtását, és 

újabb találkozón olyan engedményekre 

tekintélyét és alapjaiban ásták alá az átmenet 
közeli véget érésébe vetett reményeket. 

ban nem illeszkednek szervesen a szeptem

szerint lényegében az történt, hogy a szep
temberi Roadmap megbukott, és a helyett 
egy új menetrend került elfogadásra.  

tetlenül hagyta a kampalai és a mogadishui 
találkozó eredményeit. A dokumentum sze

 A garowei alapelvek 

 

közvetlen, területi alapú választás útján, 

elders

fogalmazást arról, hogy kik is ezek a megbe
csült és elismert személyek, illetve milyen 
kritériumok alapján kerülnek kiválasztásra, 
nem találunk a dokumentumban.

alapú társadalom esetében ez még elfogadha
tó is lenne, ha azt látnánk, hogy a társadalom 

ben. Ehelyett azonban azt tapasztaljuk, hogy 

nagyobb – vagy magukat nagyobbnak gondo
ló – klánok uralják a politikai közéletet, óriási 
csoportokat – Mohamed Eno szerint a lakos

 – arra kárhoztatva, hogy 

kilencedével. Mivel a szomáli honatyák kine

tés. A szomáli parlamentet továbbra is az az 

lés a végrehajtói hatalom kontrollja helyett 

ni, és az egység helyett a széthúzás, az apart
heid és a megosztottság szimbóluma lesz.

Mindezek tükrében az alkotmányozási 

Apartheid in the Horn of Africa. London, Adonis and 
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tét,

 
A kiszivárgott információk szerint a meg

föld szerette volna elérni, hogy az eredeti 

azonban nem hajlott az egyezségre, ezért 

puntföldi elnököt, Abdirahman Mohamed 

további négy éves fenntartásába.

    
      

központi adminisztráció, illetve a helyi enti
tások között, a két politikus döntései egyre 
nyilvánvalóbb irányokat adtak a szomáli 
politikának. Ennek nyilvánvaló zenitjét a 
kampalai megállapodás jelentette, amikor az 

közösséggel szemben képes volt érvényre 
juttatni akaratát.

ért el azzal, hogy vezetésével a mérsékeltebb 

más radikális iszlamista csoportok vitorlájá

váljanak. Az is fontos, hogy a sikeres kor

Ahmed a nepotizmus és a korrupció fenntar
tásával sokat tett azért, hogy nimbusza gyen
güljön, de abból még mindig megmaradt 
valami.

A házelnök ugyanezzel nem büszkélkedhet 
el. Farmajo távozásának kieszközlésével 
elvesztette társadalmi támogatottságát. Ennek 
látványos jele volt a minneapolisi szomáli 
diaszpóránál tett látogatása, ahol élénk tilta
kozást váltott ki azon bejelentése, hogy indul 

hasonló rendezvény pedig elmaradt, mert nem 
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honatyák többsége is. E mögött egyszerre 

venni. Bár még nagyon messze vagyunk attól, 

kusait, az elmúlt években olyan megmozdulá
sokra került sor az országban, amelyek koráb
ban elképzelhetetlenek lettek volna.  

 Az azóta eltelt három 
hét során a honatyák négy alkalommal is 
összeverekedtek, mindazonáltal töretlenül a 

telennek nevezte a lépést, és a kampalai meg
állapodás szellemében hangsúlyozta, hogy 

 majd 

személyében új parlamenti elnököt választot
tak.  A küzdelem e tanulmány lezárásának 

közi közösség és a TFG vezetése azzal, hogy 
a garowei megállapodáson elfogadta az 

hivatalosan is kiállt mellette. Ugyanakkor 
kérdéses, ez a támogatás meddig marad fenn, 

 

Talibán rendszeréhez hasonló kalifátus 

lakosságot tartaná rettegésben, hanem egész 

politikai tárgyalások, amelyek során sikerült 

vannak a napjainkra nagyon is jól látható 

kezeli a szomáli politikai csoportokat, és 

valóságot, amelyeknek semmi közük a reali
tásokhoz.  Ennek elemeit már láthattuk az 

politikai életnek csak egy korlátozott szeletét 

sem miféle kapcsolata sincs a szomáli lakos
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ság mindennapi igényeivel és vágyaival. Ezt 
mi sem szimbolizálja jobban, minthogy az 
elmúlt évtized belpolitikailag talán legsikere
sebb éve egyben a szomáli társadalom elmúlt 
húsz évének legnagyobb katasztrófáját, több 

tartogatott az országnak. A szomáli lakosság 
és az eddig elnyomott politikai csoportok 
ugyan jogot kérnek a döntésekbe való 
nagyobb beleszólásra, követeléseik azonban 
jobbára pusztába kiáltott szavak maradnak. 

leges okát abban kell keresnünk, hogy az 
elmúlt húsz év viharos belpolitikai történései 

ügyeik intézését. Veszélyes azonban egy 

amely az elmúlt húsz évben tökéletesen bebi

rek eljövetelekor kellett volna jobban kézben 
tartaniuk az események menetét, és nem 

azonban elúszott, és ennek következményei 

A garowei megegyezés a remélt állandó
ság helyett lényegében további négy évvel 

esedékes parlamenti ciklusra vonatkozó ren

ahhoz, hogy addig még sok minden történ
hessen. A garowei megállapodás – mint oly 
sok dokumentum az elmúlt húsz év szomáli 

hat csupán, amelyet elsöpörnek a szomáli 
belpolitika vad hullámai. Bár a nemzetközi 

gi helyzet javulását, önmagában ez még nem 
jelenti azt, hogy a szomáli állam stabil és 

bra is a lakosság és az ellenzéki politikai 
csoportok kizárásával születnek, hosszú 
távon az egész alkotmányozási és stabilizáci
ós folyamatot alááshatja. A sikeres szomáli 

valóban széles társadalmi bázisra támaszko
dik. Ehhez elengedhetetlen lenne, hogy az 
alkotmányozási folyamatba további szerep

konszenzus megszületésére törekedjenek – 
akár áldozatok meghozatala árán is.
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E E E

ka nem más, mint függetlenné és önállóvá 

Irán – a nemzetközi nyomás ellenére is – 

lus1

ennek elérése érdekében.

program jelenlegi állapotát részletezem, majd 
megvizsgálom az egyes tevékenységeket a 

pontjából.

    
 E E E   

 E E

A nukleáris energiával kapcsolatos tevé

elnöknek közvetlenül alárendelt szervezet, az 

áris technológiára tegyen szert – ha szüksé

1

lása, a folyamat végül a reprocesszálással és a kiégett 

hogy az atomprogram elérje a politikai veze

elemével, a szükséges eszközökkel, illetve 

egyenként ismertetni fogok.

   

tan 100 tonna uránérc tartalékkal rendelke

21 tonnát képes kitermelni. A bányászaton 
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majd kitermelni. A kibányászott uránérc 

O

pogácsa”2

kapott koncentrátumot, az U O

6

nem folytattak UF6

2011 júniusában tájékoztatta az ügynökséget, 

2

centrálás – eredményeként egy úgynevezett technikai 

végeznek, köztük UF6

Kutatóközpont, melynek pontos helye nem 

a Fars tartományban található Fasa település 
mellett helyezkedik el, egyes elképzelések 

az UF6 U izotóp arányának a 
növelése, amire azért van szükség, mert a 

ennek az izotópnak az aránya mindössze 

szervezetnek alárendelt üzemek, a másikban 

üzemek tartoznak. A DIO felügyelete alatt 
két ipari komplexum, a meshedi 
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azonban hármat már felszámoltak, a 

A 

alá tartozó gyáregység – a 
 – új néven független 

sen négy szervezet van az AEOI hatásköré

iszfaháni 

és a teheráni  
Pars Trash

centrifugák összeszerelésével és tárolásával 

A legrégebbi és legnagyobb, kifejezetten 
 

nek funkciója ipari mennyiségben alacsonyan 

nincsenek pontos információk, de a feltétele
 

pa citással rendelkezik, ebbe azonban ez idáig 

6

tott UF6

szakemberek szerint várhatóan 2011 végé



126

A reaktorok üzemanyagaként szolgáló 

egyéb tevékenységekkel Iránban jelenleg 

6

2  pré

laboratóriumi mennyiségben képesek pasz

hoz szükséges eszközöket továbbra sem tele

A harmadik kapcsolódó intézmény a 

séhez szükséges cirkónium csöveket gyárta

Ez az elem ugyan nem elengedhetetlen 

de a nehézvizes reaktorokhoz, melyekben a 

lákká préselnek. Ezeket a pasztillákat üzemanyagpál
cákba töltik, majd a pálcákat kazettákba szerelik. 

adja, szükséges. Az Arak mellett található 

novembere óta üzemel, és éves szinten 16 

az tovább ra sem hagyott fel azzal, mivel a 

   
  

helyezés alatt álló kutató reaktorral, illetve 

vel rendelkezik, valamint további egy atom
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áramelosztó hálózatra kapcsolva üzemel. Az 

csak tervezési fázisban van, mivel a legfris

   

cesszálják az elhasznált üzemanyagot. 

reaktorban, melyek során például 200 milli

hozták a Molibdén, Jód és Xenon Radioizotóp 

ekben plutónium kiválasztó tevékenység 

alapuló jelentés szerint azonban jelenleg sem 
a Teheráni Kutatóreaktorban, sem a MIX 
részlegben nem folytatnak rep ro cesszá lást. 

mény áll rendelkezésre, ezek az iszfaháni, az 

zott anyagokról a mai napig sincsenek pontos 

E   
 

ris energia felhasználásához, ilyen többek 

kiemelni, a számos többfunkciós – konverzá
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Oktatást és gyakorlati szakképzést pedig 

és az Elméleti Fizikai és Matematikai 

 E E  E   
E E E E   

E   E

atomprogram békés jellegét hangoztatják, a 

lus számos elemében találhatunk olyan tulaj
donságokat, melyek a nukleáris energia kato
nai célú felhasználásának a gyanúját támaszt
ják alá. Az egyes fázisok közül különösen az 

tevé kenységeket, valamint a reprocesszálást 
kell kiemelnünk, mivel ezek a fázisok jelentik 
a legnagyobb proliferációs veszélyt.

  

meg az önfenntartó láncreakció, a legelter

son túl viszont fennáll a veszély, hogy a U 

nem hajlandó elfogadható magyarázatot és 
részletes információkat szolgáltatni többek 

További aggodalomra ad okot, hogy a 

minisztérium alá tartozó társaságok is részt 

    
 

üzemanyagként használni bennük. A nehéz

Habár a U izotóp aránya alacsony a 

li ferációs veszélyt hordoz magában, mivel a 
használata során fegyvergyártásra alkalmas 
nukleáris robbanóanyagot, plutóniumot lehet 

 különösebb nehézségek – pl. 

tesen elveti, és azzal magyarázza az üzembe 
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ra irányuló fejlesztései nem feltétlenül hoz
zák majd meg a várt eredményt, ezért termé

értelemben véve semmilyen szüksége sincs, 

szerepel.

    

nagy aktivitású anyagokkal kell dolgozni, 

nál már megjegyeztem – sok országban nem 
is foglalkoznak ezzel. A folyamat ráadásul 

legalább öt évig pihentetni kell, majd külön

és fizikai folyamatoknak kell alávetni. 

pontban Irán rendelkezik ugyan az újrahasz

6 

E   
     

A fegyverkezési program gyanújára továb
bi okot adó kutatások és fejlesztések folynak 

gyártási kapacitás növelésének a kiszolgálá
sa, hanem a feltételezett katonai célokat 

6
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mint a bevezetett szankciók ellenére Irán a 
mai napig nem hajlandó teljes mértékben 
tisztázni az atomprogramja kapcsán felmerü

ram békés szándékát hangoztatják, a tanul
mányban részletezett proliferációs veszélyek 

Teherán nukleáris fegyver kifejlesztésén 

A konfliktus kimenetelével kapcsolatban a 

eredménytelen próbálkozások ellenére a 
nemzetközi közösség és Irán képes lesz tár
gyalások útján megoldást találni, ehhez 
azonban mindkét félnek engednie kell. 
Teherán a békés célú felhasználás keretein 

nemzetközi közösségnek el kell fogadnia, 
cserébe viszont Iránnak tisztáznia kell a 
programját, és le kell mondania a nukleáris 

E  

 

in the Islamic Republic of Iran, Report by 
the Director General, IAEA, Board of 

the Islamic Republic of Iran, Report by the 
Director General, IAEA, Board of 
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the Islamic Republic of Iran, Report by the 
Director General, IAEA, Board of 

in the Islamic Republic of Iran, Report by 
the Director General, IAEA, Board of 

anyag ellátása és a kiégett üzemanyag 

– Azaz mire elég Irán uránkészlete, 
Magyar Külügyi Intézet, Gyorselemzés, 

Rózsa Erzsébettel, Honvédelem.hu, 2010. 

 

 

Facilities Descriptions,, Fuel Fabrication, 
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Facilities Descriptions, Research Reactors, 

urán életútja, Reprocesszálás, www.
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Az elmúlt években egyre többet lehet olvas
ni a Magyar Köztársaság afrikai – katonai és 

nem csak a békefenntartással foglalkozók, de 
a laikusok is szerezhetnek információkat 

vannak, olyan események, amivel szin te egy
általán nem – vagy csak kevésbé – foglalkoz

szerepvállalással szeretnénk foglalkozni.

biztos, stabil demokrácia az afrikai kontinen
sen, ahol nincsenek fegyveres harcok és 

  

tengerparttól a szárazföld felé végeláthatatlan 
sivatag terült el, úgy gon dolták, ez a terület 

vetették meg a lábukat és tovább hajóztak.1 

1

cián,2

üdvözölte, hogy a németekkel szomszéddok
ká válnak.

képezte, önállósága elismeréséig. Része volt 

Hosszú és nehéz út vezetett a szabadságig.

2
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nak parlamenti választásokat, amelyek a 

és egyéb nemzetközi normáknak megfelel

parlamenti választáson 12 párt tu dott hivata

tott politikusok mérették meg magukat.

új állam az országok hatalmas tengerében. 

ország sorsát. Afrikai országok közül hihe

afrikai ország számára példa, a békés átme

Etnikai össze tétele igen vegyes, itt élnek 

ovambok, a hererok és még vagy fél tucat 
másik népcsoport is, utoljára pedig az euró

6 Az ország 
immáron több mint húsz éve politikailag és 

dik. Afrika egyik mintaországává vált, pél

ben és toleranciában. 

6

  

az ország közepén he lyez kedik el. Lakossága 
7

km2. Hatalmas területén és változatos dom
borzatán több éghajlati övet is megkülönböz

  

nyelv kiválasztásának kérdése igen hosszas 
megfontolást igényelt, komoly politikai dön

három európai nyelv is megjelent a délnyu

folyamán. Az európai nyelvek megjelenését 

német nyelv, amely úgymond a német tele
pesekkel kezdett teret nyerni és a német 
gyarmat hivatalos nyelve volt. A másik rész, 
két európai nyelv megjelenése, amelyek a 

nyelv, melyet a búr telepesek terjesztettek el, 

7
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ellenére, hogy maguk is telepesek vol tak, a 

éltek át, az etnikai tisztogatást, megjelentek 

sal pedig megjelent az angol nyelv.

hivatalos nyelv az angol lett. Az elgondolás 
mögött nem a praktikum állt, mivel ekkor a 

sokkal inkább a politika.  Mindhárom nyelv a 

továbbá a nemzetközi gazdasági életben is az 
nagy az angol nyelv dominanciája. A német 

ka, illetve a történelmi tények voltak megha

latban a lakosság többsége az afrikaans nyel
vet használja a kommunikációban, ez azon
ban nemzetközileg igazából súlytalan volt, a 
német nyelv pedig csak a fehér lakosság 
körében volt elterjedt. Tehát a hivatalos nyelv 
az angol, amelyet viszonylag még mindig 
kevesen használnak, de a fiatalabb generáci
ók felcseperedésével ez a szám folya matosan 

afrikaans, német, oshi vam bo, herero és nama 

legelterjedtebbek.10  

10

mindenkit bevonni az oktatásba, a nomád 
törzsek – pl. a san és a himba törzsek  – nem 
mindegyike tudja azt igénybe venni.11

Köztársaság mandátumterületét képezte, 

napig az ország gazdaságára, az import mellett 

differenciált ásványkészletek, a bá nyá szat, 
valamint az ahhoz kapcsolódó fel dol gozó 
iparágak ugyan a gazdasági bevételeknek csak 

ország hihetetlenül gaz dag ásványkincsekben 
és a világ élvonalába tartozik, úgymint urán
érc, volfrám, kadmium, réz kitermelésben. Bár 
az ország gazdag természeti kincsekben, azon
ban a feldolgozó ipara szinte mérhetetlenül 
alacsony.12

nére a lakosság majd fele él az agrárágazatból, 

11

12
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vagyis a többi afrikai országhoz hasonlóan 

lemaradó, sivatagos vidéki területen a legalap

 

szomszéd beruházói.

E

Mialatt Európában még javában zajlott az 

ellen. A német katonákat és a németajkú 
polgári lakosság nagy részét is fogolytábo

Afrika  már nem volt német gyar

kiterjesztették hatáskörüket a területre. 

minden jogáról a ko rábbi gyarmataival kap
csolatosan az antant hatalmak javára, egyút

 

elnöke, már az akkori nyilatkozatában kije
lentette, hogy a mandátum terület feletti 

lennie, hanem hosszútávon az önkormány

16

közösség tagja, amely a második világháború 

hivatalosan is annektálja.17

megszállt területet politikailag is integrálhas

szövetség törvényes utódjaként járhat el.  

16

17
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továbbra is mandátumterületként fogja kezel
ni nem pedig gyámsági területként.

les megkötni a Vi lágszervezettel a gyámsági 

 bizottságot 

gyámság alá kerülhessen.20 A bizottság 

Afrikával, hogy megpróbálja rendezni a terü

vezet nem illetékes ez ügyben, ezért inkább 

lalhattak meg azok, akik érin tettek voltak.

nélkül is, ennek azonban semmilyen konkrét 
eredménye nem lett.21

ek kor hozott véleményében már az állt, hogy 

20

21

ciót benyújtóknak.22 Ez újabb lendületet 
adott odahaza a politikai szocializációnak és 

kai csoport.

Appolus, Maxton Joseph Muton gulume és 

afrikai vezetés a szervezetet következetesen 
kommunista mozgalomnak titulálta.  

  

nem csak az ország szabadsága, hanem az 

sen különbözik a többi afrikai függetlenségi 

a demográfiai változások következtében a 
fehérek politikai és gazdasági egyeduralmát 

folyamatos növekvése lehetett. A két világhá

22

Jariretundu Kozonguizi, Hans Beukes, Markus 

Kuhangua és Hosea Kutako voltak.
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tásával az afrikai népesség városokba áramlá
sa megindult és a már korábban is széles kör

ben. Ennek a félelemnek egyedi termékeként 
született meg az apartheid ideológia és politi

ban szinte csak olyan miniszter foglalt helyett, 

angolok és a zsidók mellett a nem fehérek 
váltak leginkább céltáblává. A fajok közötti 

hovatartozás nyilvántartásba vételét.
ban életbe lépet szabályozás nyomán pedig 
külön fülkében utaztak a feketék és fehérek a 

romisszumos politika elvetése után csak az 

többsége mikor fog fellázadni.26 

26

  

áltották az ország függetlenségét, majd kilép

már teljesen egyedül kellett, hogy szembe 

telen volt a Biztonsági Tanácshoz fordulni.27 

 

ve 

Afrikát azért, hogy nem engedte be a területre 
 

szintén nem lett foganatja, ezért a Biztonsági 

az államokra nézve milyen jogi következmé

27
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kialakulásáért, köteles ennek a helyzetnek 

kodni attól, hogy bármilyen formában támo

megszállásában.

szüntetni és véget vetni a terület megszállásá

Köztársasággal való kapcsolatok mely kate

számos határozatában foglalkozott a területtel 

folyamatosan került kidolgozásra.  
Ugyanakkor a szomszédos Angola teljesen 

portugál katona állt harcban a három felsza

ban a függetlenség elnyerése után közvetle

a saját nagyhatalmi érdekei miatt támogatott 

közel állt hozzá – egyre nagyobb mértékben 

szaktanácsadókat is küldött, majd a szovjet 



140

 

felügyelet alatt szabad választásokat kell tar

vett tudomást a határozatról.

számú határozatát, amelyben körvonalazta a 

Lényegében e határozat alapján került sor az 
 

az érintett államok közötti tárgyalásokra. 

függetlenségének deklarálásához. Ezzel 

 

új szerepet töltött be a konfliktus rendezésé

csapatok angolai visszavonását kérték, hiszen 

gerillaharcokból hagyományos háborúvá ala

benálló felek már komoly hadi arzenált 
vonultattak fel egymás ellen. Világossá vált, 

széles spektrumú katonai konfliktus volt, 

végére a harcok már komolyan megviselték 
 

     

támogatták, köztük az Amerikai Egyesült 
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 Volt a 

ultimátumot adott a szembenálló feleknek, 

ért.  A fegyverszünet hatálybalépésével egy

Biztonsági Tanácsi határozat. Bár még volt 
néhány kisebb összecsapás, – csak a radikális 

után mindkét fél képes volt kontrolálni a 

lefegyverezett szabadságharcosok hazatérhet

egy békés országgá változott. A 22 éve tartó 

 

   

számolását és a megszállócsapatok kivonulá

szabadon bocsájtását, illetve a menekültek 
hazatérésének békés és biztonságos körülmé

 

 

kijelentette, hogy diplomáciai képviseletet 
nyit az országban, hogy nyomon követhesse 

miután Ottawában találkozott Andimba 

 

 

a formális függetlenség életbelépésével 
zárult. A rendelkezési program többek között 
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nek végrehajtását éveken keresztül blokkol

 

VI. fejezetében lefektetett elvek alapján haj
totta végre feladatát.
tározott és világos felhatalmazást kapott a 

ságos választások felügyelete és az alkotmá
 A 

ban, a szembenálló felek lefegyverzésében, 

sének támogatásában.

sem ellenvetése. A hidegháború végnapjai
ban egy igazi nemzetközi összefogás szüle

sabban azért vita is akadt, mivel a költségve
téssel kapcsolatosan nem sikerült megegyez

 A tárgyalások során több afri

hogy az alacsony létszámú békefenntartó 

képes lesz manipulálni a rendezési folyama
tot. Ez azonban nem történt meg, a választá
sok eredményét pedig mindenki tiszteletben 
tartotta. 

A misszióban vegyesen szolgáltak katonák 

 

reztek le a békefenntartók, amelynek csupán 

 A nehézfegyve
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mennyiséget kivonni a használatból.  

tokra is kiterjedt. Igazából nem direkt rendésze

az ember szabadnak érezzék magukat, és egyút

látta el.

badon élni tudjanak a függetlenséggel és az 

 

     
55 

felkérését, hogy küldjünk magyar katonákat 

séhez járult hozzá a kormány. A misszióba 

állambiztonsági szolgálat és a külügyi szol

A kontingens parancsnoka Gáspár Tamás 
 

tek a külügyisek és az állambiztonsági tisztek 

ügyes kollégák nyelvismerete, korábbi diplo
máciai tapasztalataik. Az alapfokú kiképzést 

számunkra, de a misszió ideje alatt is folya

ismert trópusi betegségre beoltották. 

biába indulók nagyon jó felszerelést kaptak, 
az itthonihoz képest szinte tökéletest. Vegyes 
felszerelésük volt, kaptak katonait, meg tel

gyakorlóöltözetet hordták, hanem egy zöld 

lével – nagyon jó volt. Mivel az akkori poli
tikai vezetés ki akart törni a nemzetközi 
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Kairóig, ahol csatlakoztak hozzájuk más 

vizsgát tettek.

került fel északra Opuwoba Varsányi Zsolt 
parancsnoksága alatt, a másik csoport tagjai 

tak, a harmadik csoport pedig Kitmaszovba 
szolgált. A csoportokat a szakmai felkészült

parancsnokságán kapott beosztást, az embe

totta, aki rövidesen az egész déli régió 

Troskie Building épületébe, majd pedig a 

elnöke lett. Vele együtt még egy magyar 

le az idejüket.

katonai szervezet volt – tevékenységét ellen

ba, többnyire terepjárókkal, de alkalmanként 

szabadon kifejthették a véleményüket. 

nyelvet beszélt, oroszul, törökül, perzsául, 
franciául, németül, spanyolul, finnül, stb., 
illet ve angolul mindenki beszélt. Volt olyan 
eset, amikor a csoportparancsnok véletlenül 

nyelvismeret pedig még a nyugati államok 

latból érkezett. 

mivel a mi oktatási szintünk a nyugatihoz 

ket, akik minden részterületet meg kell, hogy 
tanuljanak. Máshol ez nem bevett gyakorlat, 

külön végeztek. Ez nem mindig jelentett 

misszió vezetése és a külföldi kollégák is 

sziót és az ott végzett munkát pedig nem 

afrikai missziója a Magyar Köztársaságnak, 
amit sikeresen hajtottunk végre.
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E E E 1

hadsereg világháborúbeli tragédiája adja az 

hadsereg a 200 km hosszú Don menti terep
szakaszon támadásba lendült. A kemény 

ruházatban harcoló, majd visszavonuló, 

fagy is tizedelte. Az igen nagyszámú fagyá
sos sérülés is arra enged következtetni, hogy 
a hadsereg téli ruházata nem felelt meg az 

ra. A katonák komfort viselkedését befolyá

mint az adott ruházatban az emberek 

mellett. 

szélben a honvédség adott ruházata megfele

 

1 

Gazdaságtudományi Egyetem

kérdésekre. 

   

em ber egy nagy bonyolultságú modell, amely 

Termoviziós felvételek igazolják, hogy, a 

 

1
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Az alkalmazás nemcsak az egész emberre, 
hanem az ember egyes testrészeinek a termi
kus leképezésére is érvényes. A 2. ábra közé

nyok között. A termoviziós felvétel nem a 

letek különbségére ad információt. A termi

 2     

A hideg, illetve forró környezetben végzett 

mint a semleges környezetben végzett fel
adat. A fizikai megterhelés, mely a hideg és 
forró éghajlati körülmények között lép fel, a 
biztonságot és egészségi állapotot is nagy
mértékben befolyásolhatja. A ruházat viselé
sének élettani hatásai bonyolult fizikai folya

zik a ruházat fiziológia [2].

 

posztósapka, zubbony, nadrág, kö peny, egy 

ruházat nyáron meleg, a posztóruha pedig 
télen hideg volt. Ez ruházat tehát nem bizto

A ruházat egészének legfontosabb élettani 

egyensúlyban legyen. Az ember a ruhájában 

ga játszik szerepet.

IT I
Ia
f

IT
2

I
m2

Ia  
pes sége, m2

f

és a meztelen testfelületnek az aránya
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IT

ség, amely tartalmazza a ruházat és az azt 

IT
tsk o

H

tsk
to

tel, ta
H

2.

I

I
tsk

H

t

környezettel. A légcsere növekedése azon

képességét. A szél képes csökkenteni a ruhá

ciójával tudjuk figyelembe venni [6]. A ruhá

2

határoztuk meg.

I
IT

I T · IT = 

= e ar ar
2 2] · IT

I
állapotban, clo

IT
állapotban, clo

ar

I

I

IT
=

,6 – I · I I  · I

0,6
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IT

I e ar ar
2 p } · IT

ar

p
2 2s

Téli ruházat esetén alacsony légsebessé
gekre pontosabb eredményt ad az alábbi 

I e ar ar
2 p } · IT

p 2s

I

Ia
t o

H

összefüggése a statikus, szélmentes állapotra 

összefüggés kifejezi az összefüggést a stati

ar

I e ar ar
2 2] · Ia

I
ális állapotban, clo

Ia
kus állapotban, clo

ar

f

testfelületnek az aránya. A ruhába öltöztetett 
A

A

f
A
A

Ia
f

IT I
Ia

f

A vizsgálat kiterjedt a Don kanyarban 
viselt katonaruházatra teljes felszerelésben, 

a ruha nélküli ember, ahol clo érték 0. 

Don kanyarban viselt katonaruhába öltöz

A vizsgálat során meghatároztuk a termi
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mellett. A diagram alapján látható, hogy már 

zubbonyban, ami termikus diszkomfort érze
tet okozott.  

y
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A ruházat fiziológiai funkciója és szerepe a 

tosságú. A viselt ruha befolyásolja az emberek 
komfortérzetét, biztonságukat, munkavégzé
süket, egészségüket. A ruházat fiziológiai 
kutatásainak célja tehát az, hogy olyan ruházat 

tudja az emberek mindennapi tevékenységé

komfortot és ezzel az adott tevékenységek 
során optimális körülményeket teremtsen.

A Don kanyari magyar katasztrófa okának 
feltárására a modern tudomány – mint láthat

alapján meghatároztuk a Don kanyarban 

tozó légsebesség mellett. A mért értékeket 

felelt meg az elvárásoknak.
A szövetségi elvárások megkövetelik, hogy 

 
masztott szakmai követelményeknek. A Don 
kanyarban viselt katonaruhába öltöztetett 

mintául szolgálhatnak, jól felhasználhatók a 

sziós tevékenységek során. Az ismertetett ún. 

fajta ruházat – pld. a jelenlegi vagy tervezett 

nek mind téli, mind nyári állapotokra vonat

 

 

pp. 6–10.

lési komfortja, Magyar Textiltechnika, 

the thermal environment – Estimation 
of thermal insulation and water vapour 
resistance of a clothing ensemble

lua tion with Thermal Manikin Methods 

the Thermal Environment – Estimation 

 
senble

fort, pp. 1–10.

 

gadva. 2010. 

 

Könyvtárba közlésre elküldve. 2011. 
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tisztté avatása 70. évfordulója alkalmából 

ünnepségén. Ekkor kaptam egy példányt az 

amely hihetetlen módon maradt meg.1

1

tött angol fogsága alatt letisztázta, de nem 

szer, valamikor elhozza. A sors igazolta 

az osztrák és angol katonaság által közösen 
rendezett jubileumi ünnepség alkalmából 

Klagenfurtban meglátogatta Ernit, aki 
kérés és keresés nélkül rögtön a kezébe 
nyom ta a naplóját. Elfeledett, de a napló 
olvasása közben felidézett emlékek nagy 
ha tással voltak rá. A naplót legépelte, bekö

le olvasásra. 

      
   

Apja régi vágású, szigorú családfenntartó, 
édesanyja ügyes háziasszony, vidám, társa

vallásosan, szigorúan, de szeretettel nevel

lány. A család hetedik tagja imádnivaló, 
aranyos nagyanyja volt, aki velük lakott. 

épületében laktak több szobás, kényelmes 
lakásban. 
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mátus iskolába. Három testvére gimnázium

már nem jutott pénz. Apja a teljesen állami 

sikerült is. A családban egy katona sem volt, 
és egyáltalán nem rajongott a katonaságért, 

a katonaiskola. Rövid üdvözlés és csoportbe

fekete Bocskai sapkát, sötétkék zubbonyt 

kaucsuk nyakszegéllyel, fekete nadrágot, 

vastag posztóból készültek. Hetven szemé
lyes hálóteremben helyezték el, amelyben 

val, pokróccal és egymástól nagy éjjeliszek
rénnyel elválasztott ágyak voltak. Két egy

tiszthelyettes hálóhelye választotta el. 

nyekkel teli évet töltött el az iskolában. Ez 

tantervében, nevelési módszereiben is sok 
változás történt. 

hold területen. Kezdetben, az épületben 

miatt Magyarország nem tarthatott fenn 

elégtelenért 6, két elégtelenért 12 óra fogda 

ajtóval ellátott helyiségben kellett eltölteni. 

kapott az anyanyelv, illetve a német és fran
cia nyelv oktatása. Minden héten egy nap 
német és egy nap francia nap volt. Ezen a 
napon minden hivatalos érintkezés a jelölt 

jelentések, a kihallgatás stb.
Az oktatás a civil reáliskolák tankönyvei 

tottak, és katonai alapkiképzést kaptak a 

egy iskolában végezhette el. 

kozatuk megnevezésére cserélték fel. 
Fontos tantárgy volt a mennyiségtan és az 

ábrázoló geometria, ugyancsak fontos volt a 

Délutánonként került sor a katonai kiképzés

gyakorlatok stb.
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di tantárgyak évfolyamok szerint az alábbiak 

Hittan 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Magyar 2 2 27

2 2 27

Francia nyelv – –

Történelem – – 2 17

Földrajz 2 2 – – 1 2 12

Természetrajz 2 2 –

Kémia – – – 2 2 – – 7

Fizika – – – 11

Mennyiségtan

 
geometria

2 2 2 2 2 2 2 17

Filozófia 2 2

Rajz 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Testgyakorlás 2 2 2 2 2 2 2 2 16

1 1 1 1 1 1 1 1

VIII. osztályban még heti 1 órában gyors

Az iskolában fontos volt a hazaszeretetre 

cselekedetekben. Ezen példák megragadásá

termükben a tábla fölött elhelyezett keretben 
havi váltással jelmondatok, nagyjaink mon
dásai voltak kitéve.

A nyolc év során hetente két hittanóra volt, 
ezen túl minden ténykedést imával kezdtek 

Vasárnap a misehallgatás és évente egyszer 
több napos lelkigyakorlat, gyónás és áldozás 

felmehetett a kápolnába, amely a hálótermek 

legfájóbb, de a legfontosabb pontja a katonai 
nevelésnek. 

Dr. Mathia Károly bölcsészdoktor. Kiváló, 
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ként szerepelt. 

múzeum és könyvtár mind a tanári karnak, 
mind külön a növendékeknek. Az intézeti 

október 6. az aradi vértanúk emlékünnepe, 

A katonai középiskolában a februári 
2  bál emlékezetes esemény volt. Egy 

nagy röhögések közepette egymással táncol

hogy egy alacsonyabb gyerek, talán éppen 

hogy gyerekkel nem táncolok. Mire a kis 

mökhöz.”

Ausztriában, Olaszországban állami költsé
gen eltöltött kihelyezések is.

2

más között használt rövid neve

olasz avantgardisták magyarországi látogatá

úton végig naplót vezetett. Az olasz út emlé

„1933   9  Kora reggel hatal

az ország felvirágoztatására. Mussolini fogad 
minket. Felsorakozunk, a Duce ellovagol 

 10  a pápai fogadásra men
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A növendéktársai között Habsburg herceg 

beosztás alól felmentést kaptak és a napiren
det sem kellett betartaniuk. 

Béla leérettségizett.

vésett táviratot adtak át, amelynek szövege a 

kapujáig vezetett minket, és számunkra meg

nyitotta azt. Bátran lépjük át ezt a küszöböt, 

élet küzdelmes útjain.”

E  14      
   

került. Megkapta az új egyenruhát, mint kar
paszományos gyalogos, akadémikusjelölt. A 

Életük nagyon kemény volt, a kiképzés 
lényege az volt, hogy a kapott parancsot gon
dolkodás nélkül tökéletesen végre kellett 
hajtani, különben jött a büntetés. A laktanya 

Maga olyan hülye, hogy még a 

fenékbe billentem, hogy felröpül a tejútra és 
csak a kanyarban veszi észre, hogy elütötte 

foglalkozás, térképismeret, tájoló használata, 

aludtak. A szalmazsáknak tökéletesen szög
letesnek, téglalap alakúnak és simának kel
lett lennie, ez csak állandó utántöméssel volt 
megoldható, ami miatt olyan kemény lett, 
mint a tölgyfa, a súlya elérte az 1 mázsát, 
vastagsága pedig a több mint fél métert. 

a nyári nagygyakorlat, amikor posztó ruhá
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gyalogolni, közben nyelni a port, harcfelada

kezetesek voltak még a gyalogsági fegyve

nult a Ludovika Akadémiára, a rendfokoza

tiszti öltözetet, magas fekete csákót, tiszti 

bokkal ellátott zubbonyt kaptak.

fegyelmezett ember, kifogástalan úriember 

gyakorlat.

sportág szerepelt, többek közt korcsolya az 
intézet befagyott taván, a budai hegyekben 

ban jó eredményeket ért el szertornában, 
mind az intézeti, mind az intézetek közötti 
versenyeken. Talajtornában verhetetlen volt 

ban az utcán is viselni lehetett.
Minden tanáruk kemény csapattiszt volt, a 

követelmények szigorúk voltak. A gyalogos 
akadémikus zászlóalj parancsnoka vitéz 

a támadást azzal, hogy egyik honvéd gom
bolja be a zubbonya gombját.

Az akadémián harminchét tantárgyuk volt. 

pontszámot is jelentett. A tantárgyaknak 

szorzók, ami annyit jelentett, hogy a kapott 

összeadva adta a növendékek rangsorát.

Összegyéniség

Tehetség, szorgalom

Magatartás

Öltözet

Mechanika

Fizika

Technológia
 

ügyvitel és  

szolgálat 

Géptan
Katonai egészségügyi 

ismeretek
Haditechnikai ismeretek
Lóismeret
Földmértan

Társadalmi ismeretek és 
nemzetgazdaságtan

Tüzér lövéstan

Jogismeret  

Tüzér légvédelmi  
szolgálat

Lovaglás és hajtás

Gyakorlati szabályzat

Hadseregszervezés

Az akadémikusok a zubbonyuk paroliján 

1 gombbal a jó, 2 sávot az igen jó és 2 sávot 

A lovagló órák nehezek voltak. Rengeteg 
volt az esés, de bárhogy esett is le az akadé
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mikus rögtön ismét fel kellett pattannia a 

esést okozott, mivel a ló körbe szaladva 

ló is megugrott, és ledobta lovasát. A lovak 

zajára is ledobták lovasukat. 

kódex. A hivatásos tiszteknek kötelességük 
volt elégtételt venni a sértésért, nemcsak a 

elégtétel vétele volt a cél. A végkimerülés 
igen humánus rendelkezés volt, mert a szabá

olyan nyakatekert, bürokratikus, semmi 

volt, hogy a fiatal tiszteket a csapatnál 

 
Az avatás napjához közeledve megkapták 

ruhát, tiszti csizmát, tiszti kardot arany kard

a huszároké kék, a tüzéreké barna, az utászo
ké sötétzöld, a páncélosoké fekete volt. 

fonalból készültek.

2

országhoz. Zászlóalja részt vett az erdélyi 

lan öröme csodálatos élmény volt. Még 
aznap továbbmentek Kézdivásárhelyre, ott is 
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ünneplés, majd pihenés, szálláskeresés és 
rendezkedés folyt. 

noki beosztásba. A laktanya – szinte a város 

Mikó várban volt, mely kényelmetlen, cél

je nem volt, ezért étkezni étterembe jártak. 

nál levetettek, a kard felkötve maradt, a feke

ba és helyet foglalás után a szék alá kellett 
helyezni. A vizit ideje szigorúan csak 10 
percig tarthatott.

a kiképzések, menetgyakorlatok, lövészetek, 
zártrendbeni és alaki gyakorlatok. Mint hegyi 
csapat gyakorolták a téli életet is a hegyek 

mély hóban a Hargita tetejére. A század osz
lop egyesével menetelt úgy, hogy az élen 
havat taposó honvéd öt perc múlva kiállt, és 
amikor a század vége odaért, besorolt. Ezt a 

hókunyhókat. Mivel a századának emberei 

aljparancsnoka Kund Béla alezredes lett. 

és berendezett épületegyüttesnek bizonyult. 
Egy szépen faragott székely kapu volt a bejá
rata. Hegyi alakulat lévén, a hegyi ágyús 

amelyet légmentesen lezártak, majd felforra
lás után belehelyezték egy belül béléssel 

iskola vezetésével. Egy frissen végzett, jó 

volt a térképolvasás, a tájoló használatának 

talatok alapján. Ismeretlenek voltak a téli 
hegyi harceljárások, a hegyekben való éjjele
zés és táborozás. A téli kihelyezésen a 

A hegyek lábánál, a legnagyobb hidegben is 

másztak felfelé, és a csúcsra érve, rögtön 
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zadtak volna, és hazafelé, a lefelé csúszásnál, 

rájuk fagyott volna a ruha.

portyázó osztály 2. század parancsnokának. 

inek áttanulmányozása és átvétele nagy fel
adatnak bizonyult. A beosztás bonyolult, 

hintó és személygépkocsi. Megtanulta a 
motorkerékpár és gépkocsi vezetését is. Az 

gazdálkodtak. 

okozott hetenként a határbeszélgetések enge

rációs teherrel járt.

zást Kolozsváron élte át, amely hihetetlen 

lak, romok, és törmelékhegyek mindenütt. 
Az irodája is találatot kapott. Ez a rettenetes 

 E   
1944   3  26

portyázó osztályból határvadász zászlóaljat 

pes vári maradt a 2. század parancsnoka. 

majd elindultak Tataros felé. Egy pár kilo

egynapi vesztegelés után visszamentek 

megszálltak. 

labb századparancsnok az osztálynál, harcté
ri szolgálata, tapasztalata egyiküknek sem 

sem kiképzett emberük, sem utászuk, vagy 
árkászuk nem volt. A százada a feladatát 
megoldotta, három halott és kilenc súlyos 

halott. A feleség személyesen megátkozta. 

tették fel.

szok elfoglalták, de a német páncélosok 

várgott, majd Kettesden a zászlóaljparancs
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nokságot nem találván északnak fordultak 

gyalogezred parancsnokánál, Karsai alezre
desnél. E kötelékben harcolt tovább. 

kok süvöltése, rengeteg sebesült, jajgatás. 
Este visszavonultak, néma csendben váltak 

szélére értek. Itt védelemre rendezkedtek be. 

balra mintegy másfél kilométerre volt a 

falu irányából hátba támadták, felvette a har

és tovább vánszorogtak az ellenséges csapa
tok között északnak. Elhagyták Hutát, szét
bombázott falvak, összetorlódott menetosz
lopok, menekülés az egész vonalon. Október 

vadász zászlóaljról, akiket megtaláltak és 
szétverésükig együtt harcoltak. Az Erdélyben 

recen irányából már napok óta állandó dübör

parancsot kapott. Összevonta a századát és 
ismét menet. Egy menettel kellett elérniük a 

szafoglalva egy harminc kilométer széles rést 

autók, kiégett kocsik, halottak, lótetemek, 
elszórt fegyverek, felszerelések szegélyezték 

Bodroghalásziban beszállásoltak. Kijutottak 

tesek felsorakoztatták az embereket azzal, 
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magasra, amennyire csak tudtuk – de a mon

zott.”

kal kitüntetésre terjesztették fel.

    
1944   27 1945   20

védelmének megszervezését, és a védelmi 

Ilyen körülmények között rendelte el vitéz 

gatott harcedzett egyéb alakulatok képezték. 

mélyesen nevezett ki. 

alakulatok, hadosztály vonat. 

gránátos zászlóalj 2. századparancsnoki 
beosztást kapott. Onnan Homokbödögére 

dát. 

részeinek elnevezését, szétszedését, összera

tást, fegyver karbantartását sulykolják, és 
csak több mint fél év múlva került sor az éles 

sét, a célzást, és pár nap múlva már minden 
élesben történt. Ugyanezt tette a kézigránát
tal is. Amint kezelni, kidobni tudták pár nap 
alatt, már is élest dobatott velük. A helység
harcban ajtón, ablakon való bedobást, nyúj

azokkal ajtók, akadályok, harckocsik rob

tanulták, már is élessel gyakoroltatta. 
Közben a szovjet vezetés északon is be 

ra, onnan autóbuszokkal Boldogasszonyfára 

visszavonult majd átkelt a Garam folyón a 
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lása a nagy veszteségek és a hatalmas túlere

tört. A hadosztály összefüggéstelen harccso
portokra bomlott szét, amely csoportok a 

körülzárva folytatták ellenállásukat. 
A ga ram kövesdi és a kéméndi közúti hidak 

kor rendelte el az utász zászlóalj egy szaka

méter hosszú volt. 

sok harcoló csapatnak ez nem sikerült, akik 

lákkal zajló Garamon átkelni, ami vagy sike

a parancsot kapta, hogy szedje össze az 
embereket és menjen védeni a Garamot, de 
emberei a hatalmas visszavonulásban szét

újból feltöltötték. Fiatal, teljesen újonc köly

századnyi legénységet. A beosztott tisztek is 

kiképzés után bevetették a századát az oro
szok ellen. Gyakorlatilag ismét – immár 

tette a századát. Gyalogmenetben a medvei 

majd Vaszarra meneteltek. A századából 
vele együtt hárman maradtak meg. Ezzel 

garami harcok.

    
1945   21  3  

Tapolca. 
A front özönlött vissza, nem tudták az oro

nélkül bombázták és géppuskázták a menet

ták, a Zalán is átkeltek, százada halogató 

aljhoz Murarátka községbe, Mura fü reden 

lemre rendezkedtek be. Ott könnyebben meg

kaptak, az egész hadosztály megpróbált angol 

Urschendorf, Lukaufzen, Logarofzen, 

reszttel. Aznap ért véget a háború, mindenütt 

fogságba kerülni, ezért tovább meneteltek.

a visszavonulás útját, a Lentschach, Amfels, 

me net vonalon vonultak vissza.  
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elfoglalták Deutschlandsberget és a hadosztá
lyunk egy részét is elfogták. Hadosztályuk 
volt az egyetlen szervezett alakulat, amely a 
háború utolsó perceiben is harcolt a szovjetek 
ellen. A hadosztály úgy jelentkezett az ango
loknál, hogy amennyiben az oroszok túllépné

ge nem volt kizárt –, hajlandók harcolni elle

tudta elkerülni a fogságot. A harcban a néme
tek által eldobált modern fegyverekkel harcolt.

got”, unalmas táborélet zajlott. Az angolok 

velük. Rendes kivonulást, kiképzést tartot
tak, és fegyvereiket is megtarthatták. Az 
éjjelek keservesen teltek, szokatlanul hideg 
volt. Ennivalót a helyi lakosoktól, hol kunye
rálással, hol rekvirálással szereztek. Május 

medence felé meneteltek, végleges elhelye
zési körletükbe Deinsberg és Guttaring kör
nyékére. Eseménytelenül teltek a napok. 

legénységet foglalkoztassák, mert nagy volt 
a honvágy és az elkeseredés a kevés koszt 
miatt. A fogságban kétszer betegedett meg, 

gyenge étkezés lerontotta a szervezetét.

das birtokos volt. A szezonmunkába csöp

boglyázást, szénateregetést, széna kocsira 
rakását, negyven tehén ellátását. Reggel hat
tól este hatig dolgoztak, de a koszt, napi 

daságokban le kellett járnia embereit, akik 
nagy területen, a hegyekben dolgoztak. 

tapasztaltakat. Mindezt a Möchlingben tar
tott hátaslován végezte.

végre levelet kapott az édesapjától, amelyben 
tudatták vele, hogy jól vannak. A karácsonyt 
és a szilvesztert az osztrák családnál töltötte.

kukoricamorzsolás géppel, krumpli átlapáto
lás, válogatás, szecskavágás a teheneknek, 

Katonái lassanként már mind hazatértek, 

menekültek, hazamentek Magyarországra, 
ahol tapasztalták, hogy minden vagyonuk 

Hazamenetelre jelentkezett az angol hatósá
goknál, nemsokára megkapta a transzport 

furtban jelentkezett, ahol marhavagonokba 
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Magyarország felé. A vonatot egy magyarul 

rendszeresen kirabolták. 

tosoknál szolgált. Ekkor kénytelen volt felfed

vallomását visszavonta azzal, hogy erre a 

évekig rettegett a megtorlástól, ami ugyan 
nem következett be, de érvényesülni sehol 

elvégzett általános gépipari technikumon 

 

Katonai pályafutása során számos kitünte

je hadiszalagon a kardokkal, Magyar Koronás 
Ezüst Érdemérem hadiszalagon a kardokkal, 

Koronás Bronzérem hadiszalagon a kardok

Magyar Bronz Vitézségi Érem, Eiserne 

Emlékérem és Erdélyi Emlékérem. 

avatták. 

A hazáért mindhalálig! Ezt a fogadalmat 
igyekezett katonai pályafutása alatt a legjobb 

országon. 
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Rommel német–olasz csapatai felett, de egy

letek során komoly tapasztalatot szereztek  a 
sivatagi küzdelemben, ez pedig hozzájárult az 

ütközetek kialakulásához vezetett, melyek 

alakulatok eredményes bevetését számos 

ellenség utánpótlási katasztrófájának köszön

gyakoroltak az eseményekre, ezért célom, 

alkalmazásával kapcsolatos tevékenységét a 

hajtási fázisában egyaránt.

 E E

és a német csapatok érkezése következtében 

tengelyhatalmak utánpótlási nehézségei 
miatt Rommel tavasszal képtelen volt kihasz

vi szont újabb vereséget eredményeztek, 
megfosztva ismét a briteket a kezdeménye

1  
Az összecsapások során a brit páncélos 

elmulasztása, a fegyvernemek közötti nem 

1

delmi ágyúknak és a technikai meghibásodásnak, 
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technikai hátrány és a téves harcászati elvek 

mára hátrányt jelentett, hogy a brit hadsereget 

2 

Rommel utánpótlási problémáit és tudva, 

vést követelt. 

ben vannak a britekhez képest. Ha bekövet

páncélosütközetet Egyiptom védelmében.  
Bár Indiában egyáltalán nem voltak harcko
csik a háború eddigi szakaszában Auchinleck 

2

th  
th

London Gazette of Tuesday the 20th

Afrikában. Úgy gondolta ahhoz, hogy sikeres 

teni különös tekintettel a páncélosokra, ahogy 

harckocsira.”

A Keleti Terv  tanúsága szerint Egyiptom 

OKH6

ahova az utánpótlás érkezését már nem csak 
a hadvezetés, hanem az orosz hadjárat foko
zódó nehézségei is korlátozták.

ból Rommel létrehozhatta a különleges ren

6
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hadosztályt pedig feltöltötték.

osztállyal kiegészülve létrejött az olasz XX. 

fenn. A front összes többi olasz és német 
egységét pedig Rommel parancsnoksága alá 
helyezték.7

loshadosztályok, Afrika hadosztály, ill. az 

mához, de az utánpótlás elégtelensége foly

vállalkozhatott.  

7

zett a német olasz csapatok vezénylése terén, annak 

ni, a német parancsnoknak joga és kötelessége ...a 

 E  

vei elkezdtek körvonalazódni, de ehhez 

keresztül menni az Egyiptomban állomáso

számos új problémát vetett fel a számára. 

ismeretlen volt a hadseregparancsnoknak, 

parancsnokai nála komolyabb tapasztala

terv kidolgozása, majd pedig végrehajtása 

reg kötelékébe tartozott a XIII. hadtest, 

parancsnoksága alatt, aki korábban 

az 1. páncéloshadosztály korábbi parancs

nevezték ki.
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Montgomery arra a következtetésre jutott, 
hogy elnézve az Afrika Korps szervezetét a 

10 

10 A brit tábornokok nem vették figyelembe hogy a 
németek sikerének a záloga nem a harckocsik szám

gyalogos alakulatok legalább olyan fontos részét 
képezték a páncéloshadosztálynak mint a páncélosok. 

vegyes [összfegyvernemi] csapatok jelenthették 

kat ekkor még túlzott elvárás volt a brit hadsereggel 

Tobruk védelme szintén fontos alapkövét 

védelem összehangolására.

ko csidandára.11 A XXX. hadtest részét 

12 

fázisban kell végrehajtani a támadást, amely 

11

felhasználni, szemben a gyalogsági harckocsival amely 
feladata a gyalogság támogatása volt. Fenti alakulathoz 

12
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legfontosabb célja az ellenség páncélos ere

Gialo felé, hogy elvágjuk az ellenség vissza
vonulását, miközben fenntartjuk a nyomást 

madik megoldást választott, mely szerint a 
páncélos hadtestnek Maddalénától délre kell 

az ellenséges páncélosalakulatokat a tobruki 

támadást intéz az ellenség határmenti állásai 
ellen, elvonja figyelmét majd a XXX. hadtest 

22. páncélosdandárt jelentené a végrehajtás 

mellékes a tervben.”  

A terv szerint a páncélos és gyalogoshad
test külön kerülne bevetésre, azáltal pedig 

hiszen a gyalogság bal szárnyát mindenkép
pen védeni kellett egy esetleges német pán
célostámadással szemben. Ez a megoldás 

nok a két hadtestet egymáshoz szorosabb 

legközelebb kellett végrehajtani az ellenség 

szóban forgó páncélosdandárt visszautalta 

a hadtest egy új feladatot is kapott nevezete
sen a XIII. hadtest szárnyának a védelmét.  

A páncélosok koncentrációjának elmulasz
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osztályok olyan távolságban vannak, hogy 
támogatni tudják egymást, nekünk is hasonló 
feltételeket kell teremtenünk a páncéloshad

nak.”16 A gyakorlatban a kivitelezés koránt

tartott tanácskozáson központi helyet foglalt 

logság támogatása és a páncéloshadtest köte

megoldás. Féltve hadosztályát a német páncé

követelte a harckocsidandár alárendelését a 

te, hogy a páncélosdandárt a hadseregpa

ja alkalmazni, elkerülve a vitákat, de végül 

ismertetett feltételek mellett.17 

növelte.
A konferencia tanulsága szerint a hadveze

ez pedig újabb kérdéseket vet föl a páncélosok 

16

17

mint a két német páncéloshadosztályt együtt, 

sebbnek” véltek egy német páncéloshadosz
tálynál. Arról nem is beszélve, hogy az olasz 
Ariete páncéloshadosztályról a brit tervek 

veletek során súlyos következményeket vont 

ningham a páncéloshadtest számára Gabr 

kezhet az ellenséggel, noha a régió a tengely

losdandárok a legkomolyabb fenyegetést 
jelentsék az ellenség számára, ugyanakkor 

találta a hadsereg parancsnok.

 

Adem lenne az ideális célpont, mert fenyegetést gya

szinte bizonyos hogy a várt   páncélos összecsapás 

azon az alapon, hogy az ellenség a brit harckocsik 
helyett inkább a XIII. hadtest védtelen gyalogsága 
ellen intézne támadást.
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 Gott tábornok a 
 

tett az elvvel, hiszen álláspontja szerint a 

al kalmas arra, hogy közvetlen célpontot 

tapasztalatlansága, pedig önmagában is meg
20  

A terv egyik leggyengébb láncszeme két
ségtelenül a várt páncélos összecsapásban 

egy meghatározott célhoz, majd várni az 
ellenség reakcióját, a kezdeményezést teljes 
mértékben átadja Rommelnek, amely figye

ság azonban ragaszkodott eredeti elképzelé
séhez. 

Október végén Auchinleck tábornok jegy

léseit, habár hangsúlyozta, hogy a rendelke
zésre álló legnagyobb páncélosalakulattal 
Tobruk irányába kell a támadást végrehajta

20 A két világháború között a brit vezérkari akadémiá

zésének és ez az elmélet tovább élt a II. világháború
ban is. Ezzel szemben Liddell Hart inkább a kulcs
fontosságú terepszakaszok elfoglalásával tartotta 

tást a 7. páncéloshadosztálynak, ha azok El 

reg parancsnoksága egyúttal azt a nézetet 

dandárok milyen irányban folytassák útjukat, 
feltételezve hogy egy dandárnak hátra kell 

tására. 

tábornok elképzelései érvényesültek, mivel 

hadseregparancsnok hiányos ismeretekkel 

több homályos, ha nem téves megfogalma

fenntartva a rádiócsendet, abban az esetben 
pedig, ha az ellenség nem reagál a másnapi 

órára ismernie kellett volna a másnapi terve

feltételeket lehetetlen elvárásnak bizonyult.21 

ködés szükségességét szintén nem emelték ki 

21
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helyesen hogy a brit tüzérség sokkal komo
lyabb ellenfelet jelent a német páncélosok 

önmagában. De meg kell jegyezni, hogy az 

dott.22

állásai ellen az egyiptomi határon, miközben 
a XXX. Hadtest részét alkotó 7. páncélos

helyreállna a kapcsolat a nemzetközösségi 

Tripoli felé.  

leti tartalék szintjét tartani lehessen és 

október végére a terveket nagyjából sikerült 

érkezett a hadsereg 1. harckocsidandárja, 

22

Tobrukban gyalogsági és cirkáló harckocsik

dandárját, a hónap végén pedig Angliából 

losdandárt. Utóbbi egység harckocsi állomá

ták

noha az alakulat korábban otthon sem kapta 

 szerelték fel, 

modelleknél, hátrányt jelentett azonban a 
kisebb üzemanyagtartálya, amely csökken

26 A 7. 

páncélvédettségük folytán nem jelentettek komoly 

harckocsiágyúval rendelkezett, de homlokpáncélzatát 

csikkal szemben komoly hátrányt jelentett.

azonban hamar bebizonyosodott, hogy gyenge fegy
verzete és páncélzata nem vehette fel a versenyt a 

26



173

A pán cé los dan dá rok összességében a megfe

hajtani, ráadásul együttes kiképzésre sem 

hátrányt jelentett ellenfelükhöz képest.

 

ti dátumát, melynek következtében végül 

századot magába foglaló kontingensnek meg 

nyan támogatni a szárazföldi csapatokat az 
27

27

Volume III.British Fortunes Reach their Lowest Ebb.  

titokban tartása érdekében a határ közelébe 

ban Rommel tévedése szintén hozzájárult. 

utánpótlási raktárakat hoztak létre egy közel

térségébe. Hamarosan kiderült azonban, 
hogy a németek bevették a brit cselt, hiszen 
raktáraknak nyoma sem volt, ehelyett a pán
célosokból kifogyott az üzemanyag, majd a 

dást intézett ellenük. A lényeg azonban hogy 
Rommel ebben az esetben azt a tanulságot 
vonta le, hogy a britek támadás helyett továb
bi visszavonulást fontolgatnak. Ennek meg

Tobruk elleni támadásra, amelyet november 

céloshadosztály és két olasz gyalogoshadosz

feladatot kapta, hogy Tobruktól délkeletre 
Bir Hacheim környékén foglaljanak állást és 

szollumi front ellen, ill. az ostromlók háta 

ket.
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gált Rommel számára a nemzetközösségi 

kezleten kijelentette, hogy a hasonló feltéte
lezések teljes mértékben alaptalanok.  

flottát Olaszországba vezényelte, amely 

rancsnok az utánpótlási rendszer hatéko

vontak össze. A XIII. hadtest alárendeltségé
ben pedig 216 Matilda és Valentine gyalog

  

lokpáncélzatnál extra páncéllemezek felszerelésével. 

konyságában elmaradt a brit cirkáló harckocsiktól, 
fegyverzetét tekintve viszont méltó ellenfelet jelentett 

.

képest.  

   
E

a nap végére elérték kijelölt célterületüket, 

koztak. 

Rommel reakcióját, amely azonban elma

elleni ostromot továbbra sem akarta elha

nokaival, akik az azonnali reagálás mellett 

erejét képtelenek voltak kihasználni  és 

 A szakirodalom többsége szerencsétlen lépésnek tart
ja a kezdeményezés átadását az ellenségnek, de 

a kockázata, hogy nemcsak bekapja a csalit, hanem 
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 „ ”       1

1   

XIII. hadtest
hadtestközvetlen 

alakulatok

 
hadosztály

kocsi dandára

XXX. hadtest
hadtestközvetlen 

alakulatok

hadosztály
22. gárdadandár

 
hadosztály

70. hadosztály
hadseregközvetlen 

alakulatok
 

2   

21. páncéloshadosztály
 

Olasz XX. hadtest
Bologna gyalogoshadosz

tály
Trento gyalogoshadosztály

Brescia gyalogoshadosztály

 
hadtest

hadtestközvetlen alakulatok
Ariete páncéloshadosztály

 
hadosztály

1  
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páncélosdandár a XIII. hadtest szárnyának 
védelme miatt nem vehetett részt a támadás

gyengén felszerelt 7. páncélosdandárban 

rül, hogy a tábornok a német reakció hiá
nyában feladta eredeti elképzeléseit az 

 

volna az Ariete páncéloshadosztály elszige

kai hadosztály átveszi a feladatot, a hadosz

azonban hadifoglyokat sem tudtak ejteni, 

visszavonulást rendelt el a veszteséglistán 

parancsnoki struktúra és a kommunikáció miatt a terv 

ágyút.
lebecsülte az olasz egységeket, hozzá kell 

helyett tovább táplálta a megalapozatlan 
reményeket.

ütközött komoly ellenállásba és a Támogató 

 
sebb sikereket elkönyvelhetett a német fel

hiány is akadályozta a koncentrációt. 

azonban ellenséges támadás érte a német 

páncéloshadosztályok együttes bevetésének 

 Az összecsapás dön

céloshadosztálynak. A brit harckocsik a 
gyalogság és tüzérség távollétében ismét 

 
A téves veszteségi adatokról és alaptalan 

tábornokra is hatást gyakoroltak. Mivel a 

után sem szakadt vége.
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di Rezeghnél szerette volna koncentrálni, 
ezért a 22. páncélosdandár parancsot kapott 

hitte, hogy az Ariete páncéloshadosztályra 
sikerült súlyos csapást mérni, ezért a továb

val.  A gyalogos alakulat azonban megfi

egységein és súlyos veszteséget okozott a 

tudott beavatkozni.

deményezést vissza akarta szerezni, azáltal 
viszont hogy jóváhagyta Gott tervét a tobruki 

mondott korábbi elvének és a következetlen

szektora kemény diónak bizonyult és a táma

páncéloshadosztályok együt  tes ereje súlyos 
csapást mért a 7. pán cé los dan dár ra, amelynek 

kai hadosztály gyalogos egységei támogatták 
a harckocsik küzdelmét és egy esetben sike
rült is a német páncélosokat a beásott brit 

hiányában a németek súlyos veszteséget 

te a briteket tévhitükben mely szerint az 
ellenség menekül és hála a németek túlzott 

ben úgy vélte, az ütközetben egyre nagyobb 
szerep vár a gyalogos alakulatokra, ezért a 

egész napos ütközetet folytatott a 7. páncé
loshadosztály egységeivel, melynek során a 
Támogató csoport különösen kemény ellen

nok vezetésével, de a páncélosdandár súlyos 
veszteségei ekkor már a hadvezetés számára 
is láthatóvá váltak. A 7. páncélosdandár 

 
A zavaros jelentések következtében a XXX. 

páncélossal rendelkezhet jelenleg ezért tervbe 
vette a 7. páncéloshadosztály hátravonását és 

dandár parancsnokságát és Gatehouse dandár
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tábornok az alakulat parancsnoka kivételével 
az egész törzset fogságba ejtette.  

Ariete páncéloshadosztállyal frontális táma

nyeképp, bár a németek is súlyos vesztesége

megsemmisült.

visszavonulásra van szükség, hogy a kataszt
rófát elkerüljék.  

 

te Auchinlecket, hogy személyes látogatása 

harckocsidandárok vesztesége következté

ben a németek komoly fölényt élveztek cir
káló harckocsikban, amely a XIII. hadtest 
kiszolgáltatottságát is tükrözi.  Auchinleck 

még ha csak ideiglenesen is, az összes cirká

telenségét is eredményezheti” Véleménye 
szerint a visszavonulás és a támadás között 

hogy a második a helyes és egyetlen válasz

támadását kérlelhetetlenül felhasználva min
den forrást beleértve az utolsó tankot is...”Az 

pedig a kapcsolatteremtés Tobrukkal.

 E E   E E

elkerülték a 7. páncéloshadosztály egységeit, 
miközben Gatehouse tábornok is megkezdte 

 A tábornok tévedése vitathatatlan, hiszen a németek
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bekövetkezett zavart és ziláltságot Rommel 

teljesen megzavarja az ellenséget, esetleg az 
Egyip tomba való visszavonulásra kénysze

 Rommel terve beválhatott volna ha 
Auchin leck tábornok nem avatkozik közbe 

gában maga vezette az Afrika Korps egysé

ráltatták a páncéloshadosztályok  haladását, 

ket.

XIII. hadtestet. Auchin leck tábornok viszont 
az Ultrán keresztül értesülve Rommel terve

Rommel útját. Bár az Afrika Korps egysé

törés a dróthoz” eredménytelen maradt.  Az 
Ariete páncéloshadosztály képtelen volt 

Rezegh nél.  

 

parancs van támadni és üldözni.”  A kime

viszont oly mértékben viselték meg az elmúlt 
napok történései, hogy elvesztette hitét a 

rancsnokot, helyére pedig helyettes vezérkari 

ki. Ritchie korábban vezérkari beosztások

nem rendelkezett és a páncélos hadviselés 
követelményei is ismeretlenek voltak számá
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amely egy Angliából érkezett parancsnok 
esetében hiányzott volna.  Auchinleck szer
teágazó kötelezettségei közepette személye

dásnak, ezért Ritchie ideiglenes kinevezése 

tása lett, amelyben a 7. páncéloshadosztály 

en visszavonták Egyiptomba átszervezésre, 
ezért a továbbiakban már nem vett részt a 

A német páncéloshadosztályok szintén 

tikát továbbra is komoly hátrányt jelentett az 
összfegyvernemi harccsoportokat alkalmazó 
ellenféllel szemben. A két páncélosdandárt 
továbbra sem sikerült koncentrálni, ráadásul 
a Támogató csoport felosztása is tovább 
folytatódott. Auchinleck beleegyezésével a 

lopot”  létrehozni, amelyeket alkalmasnak  

got, tüzérségi és légvédelmi ütegeket, páncélkocsikat 

kocsik kivételével.

találtak az ellenség hátában végrehajtott raj
taütésekre. Ezáltal azonban a tüzérség, amely 

képtelen volt támogatni a páncélosok harcát, 

teljes összehangoltsága esetén tehette volna 

 
Rommel távollétében Tobruk környékén a 

dent elkövetett, hogy az Afrika Korps alaku
latait visszahozza az egyiptomi határról még 
ha Rommel nem is látta át a helyzet valódi 
súlyát.

visszavonulásaként értékelt. Ritchie a két 
páncélosdandár koncentrálásával szerette 

dandára ezt csak késve tehette meg, megaka

 

jelenése csak a britek veszteségeit növelte 

egységek külön vonultak éjszakai táborba, 

sem valósulhatott meg.  
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 A brit páncélosdandárok továbbra is 

már csupán egy dandárcsoport volt hivatott, 
ugyanis a 22. páncélosdandár parancsnoksá
gát visszarendelték Egyiptomba, harckocsijait 
pedig Gatehouse alakulata kapta meg. 

zélandi hadosztálynak, amikor veszteség nél
kül sikerült fogságba ejteni 200 katonát és 
elfoglalnia kulcsfontosságú területet.

A szidi rezeghi összecsapás december ele
jén folytatódott, melynek során a német pán

mindkét dandárját, ennek következtében a 
hadvezetés végül elrendelte a visszavonulást 

 

Egyiptomban az 1. páncéloshadosztály két 
 

számára a parancsnok Johann von Ravenstein   tábor
nok fogságba esése.

a 21. páncéloshadosztály által nyitva hagyott résen 

ekkor már csupán 10 gyalogsági harckocsival rendel
kezett.

frontra vezénylését.  

pedig úgy értékelte a helyzetet, hogy jelenle

támadásokkal már az egész német–olasz had
sereg létét veszélyeztetné, ezért úgy döntött, 
fokozatos visszavonulást rendel el egészen a 
Gazala vonalig.

Az üldözés során a brit vezetés késlekedé
se, ellentmondásos parancsai megakadályoz

tály kivételével a XXX. hadtestet visszaren
deli a határ menti állások felszámolására, 

páncélosdandár számára tétlenségben.  

olasz vezérkar tiltakozása közepette Rommel 
ekkor már egyetlen megoldásként a Mersza 
el Bregába való visszavonulást szorgalmazta. 
Miután a 2. páncéloshadosztály egyes részei 
alkalmasnak bizonyultak a bevetésre, 
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amelynek hatására a britek 60 harckocsit 
60

terepet, ugyanakkor a britek utánpótlási 

tengelyhatalmi állásokat is sikeresen felszá

és olasz katona került hadifogságba.61 

bombázókat is. A harckocsik veszteségeit 

hátra, a britek pedig több mint 200 gyalogsá
gi tankot.62 A 7. páncéloshadosztály veszte

 Az ada

nemzetközösségi csapatok súlyos vesztesé
get szenvedtek páncélosok tekintetében az 

voltak pótolni, ellenfelük számára azonban 
ez megoldhatatlannak, bizonyult. A brit 

 

60

61

62

tengeren csaknem lehetetlenné tette a ten

 

hadvezetésnek számos megoldhatatlan 
problémával kellett szembenéznie. A fegy

kapcsán, amelyet tovább rontott a 
harckocsiágyúk és a tüzérségi eszközök 

lövegek hatékony fegyvert jelentettek a ten

német páncélosok ellen. A harckocsik adott
ságain sem sikerült a követelményeknek 

fegyverzettek voltak ahhoz, hogy a brit 

német páncélosokra. Az egyes harckocsi 

következményekkel járt az alakulatokra 
nézve.

A brit hadvezetés legnagyobb hiányossá

jelentette. Ez részben az eredeti haditerv 
hiányosságaiból fakadt,  másrészt azonban 

tette.
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köde” amely mindkét felet sújtotta és a rossz 
kommunikáció csak növelte a parancsnokság 

66  
bornok egészségi állapotánál és képességei
nél fogva sem volt alkalmas a két hadtest 

esetében bár a tapasztalatok hiánya náluk is 
nyilvánvaló volt, tévedéseik ellenére megfele

hozzájárult a siker kifejlesztéséhez.
A brit hadvezetés tagjai nem rendelkeztek 

tapasztalatokkal a nagy páncélos alakulato
 

66 A korábbiakhoz képest új elemként jelentkezett, hogy 

harcokból állt szétterjedve Tobruk és az egyiptomi 

ben és vezetésében, ezért tévedéseik határo

tábornok személyes döntéseivel többnyire 

úgy, mint közvetlen alárendeltjeinek megvá

Rommellel szemben akár vereséghez is 
vezethetett volna. Természetesen Rommel is 
követett el hibákat, hiszen lebecsülte a brit 

dróthoz” pedig Auchinleckkel szemben nem 

teremtett.
Mindezek ellenére vitathatatlan, hogy 

véghezvinni.



184

 E    
  

tartó kereskedelmi útvonal keleti szlávok 
által lakott területen jött létre. Kijev városát 
a krónikák szerint a szláv polján törzs veze

tén már a VI. században is település volt. 

resen kereskednek a kazárokkal és a bizánci
akkal.”

majd a frank uralkodó, Jámbor Lajos udvará

lánossá a Rusz kifejezés. A Kijevi Rusz ter

1 

fennhatósága alá tartozó finnugor törzsek 

ekkor még több hatalmi centrummal rendel

elkergették a varégokat, s nem fizettek nekik 

ezen túl nem volt igazság, csak egymás 

gosan uralkodna fölöttünk. És elmentek a 
varégokhoz, a ruszokhoz. Azokat a varégokat 

svédeknek, normannoknak, angoloknak 

és uralkodjatok rajtunk.” Erre három rusz 
hercegi testvér felkerekedett családjával és 
az összes ruszokkal és uralkodni kezdtek a 

Beloozeroban és a harmadik, Truvor pedig 
Izborszkban.2 

1 

2 
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uralkodás joga Oleghez került, aki Rurik 
kiskorú fiának, Igornak volt a régense. 

Ljubecset. Ezeket a városokat már teljesen a 
hatalma alatt tartotta. Ezek után Oleg a nov
gorodi hadsereggel és varég zsoldosokkal 

megölte az ott uralkodó Aszkoldot és Dirt, 
Kijevet pedig saját formálódó birodalma 

független, nem egy esetben a kazároknak 
 

 

hadjáratokat vezetett, de most már Bizánc 
ellen. A hadjáratokat lezáró békekötés okmá

való joga. Természetesen jogi és katonai 

ben, és a Kijevi Rusz is kiterjesztethette 

Igor két hadjáratot vezetett Bizánc ellen. 

kérésére támadást intézett Kazária ellen és 
ostromolni kezdte a kazár fennhatóság alatt 

fegyvereiket Bizánc ellen. Bizánc elleni 

beszedni. Igor halála után – mivel fia 

kodó volt, aki hivatalosan elfogadta bizánci 

Adalbert germán püspököt szerzeteseivel a 
nyugati kereszténység terjesztésére, de nem
sokára távoznia kellett a katolikus misszió
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mintegy kijelölve birodalma új határait. 

két hadjáratot vezetett Bulgáriába, hogy 

sikertelen hadjárata után Kijevbe próbált 

chia tört ki fiai között a trónutódlással kap

kijevi nagyfejedelem, Oleg a drevljányi 

Oleg csapatait, a harcban maga Oleg is meg

tért vissza. A trónutódlás miatti harcokból 

ki véglegesen az Óorosz állam területe, szer
vezete és elmondhatjuk sikerült integrálód
nia az európai struktúrába, amelyhez jelen

felvétele is, de a kereszténység felvétele 

királyságnak. Vlagyimir nagyfejedelem a 
bizánci császárságtól magas rangú feleséget 
kapott, de koronát nem és ezzel hiányzik a 
hatalom szakrális voltát szimbolizáló szer
tartás, és azok a tárgyak is, amelyekkel 
mindezt kifejezték.  

 E   E E E E

sereget hozhattak létre a vándorló törzsek 
ellen. Ezt a hadsereget akár már többéves 
hadjáratokon is be lehetett vetni, hogy sike
resen védje meg a Rusz kereskedelmi érde

A hadsereg magját a fejedelmi csapat 

szionális katonákból állt. A kevésszámú 
 

ség nem lehetett nagyszámú, nem haladhatta 
6 

A hadsereg nagyobb létszámú része volt a 

6 
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század fordulóján a tartalékhadsereget törzsi 

mán Olga fejedelemasszony idején az adózási 
rendszer kiterjesztése után a törzsi alapon 

Arról nincs adat, hogy a felfogadott katonák 
szolgálati ideje mennyi volt és milyen hadi
felszereléssel voltak kötelesek hadba szállni. 

pet játszottak a külföldi zsoldos katonák. 

ná via közötti szoros kapcsolatra utal. A X. 
századi hadjárataikban az orosz fejedelmek 

magyar katonai egységeket. Összegzésül 
elmondható, hogy a források alapján a 

7

7 

képes volt az óorosz állam védelmét bizto

litikát folytatni.

 E   E E E  
E E E E

A korabeli óorosz államban három fegy

érve, a lóról leszállva gyalogosan vették fel a 

lóháton bocsátkoznak küzdelembe.  Erre 

nomád népek ellen csak lóháton lehetett 
sikerrel felvenni a küzdelmet. A hadsereg 
átszervezése során figyelembe vették a 
magyar tapasztalatokat is. A X. század végé

logsággal, majd meg is haladja azt. Ekkor a 

külön taktikai egységet alkottak.

nem a gyalogság volt. A gyalogság nem 

dett, hanem fedezte a hátországot, ellensé
ges területen diverzáns feladatokat hajtott 
végre és a lovasságot támogatva vett részt a 
mezei ütközetekben. A korszak végére már 
elterjedt a vegyes harcrend, ahol a lovasság 
és a gyalogság egymást támogatva vett részt 

gyalogságot még nehéz fegyverzete szerint 
megkülönböztetni, mivel mindenki olyan 
fegyvert használt, amihez jól értett, vagy 
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sú fegyvert használtak. Ezzel együtt el kell 

uk. A lovassághoz hasonlóan, a gyalogság is 

harci baltával, pajzzsal, buzogánnyal, néha 
karddal és vértezettel voltak ellátva. A köny

vagy vasbuzogánnyal vonultak a csatába, és 

A Kijevi Rusz flottájának kialakulása 

közeli hajózásra is képes volt. A IX. század
tól Kijev flottillája néhány 100 hajóból állt. 
Ezek a hajók többnyire a harcosok és a hadi

tására volt képes és az ellenséges hajók meg

volt felszerelve.  

 E   E E E  
E E E  

harcosait igyekeztek minél tökéletesebb 

tarend szárnyait lovasok fedezték. Ez a harc

 
 

VI–XVI 

rend taktikai szempontból olyan problémákat 
vetett fel, hogy lovassági támadás ellen nem 

képesség csekély volt és a szárnyak veszély

ak elleni Arkadiopoliszi csatában a gyengébb 

rumból és szárnyakból állt. A gyalogság a 
centrumban helyezkedett el és ezért is meg

ge. Ezek az ezredek területi alapon szerve

fel a harcot a régi rend szerint küzdelembe 
bocsátkozó ellenséggel, például a kunokkal, 
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aratott a kunok 12 ezres seregén.10 
Az orosz lovasság taktikájáról elmondha

tó, hogy egységes fegyverzettel és felszere
léssel rendelkeztek, bármilyen feladatot is 

11 

10 

11 

 E    
   

 E  

A Kijevi Rusz és a honfoglaló magyarság 
kapcsolatának kezdete a körülbelül egyszerre 

amely eléggé érdekes következményekkel ért 
véget. A kijevi nagyfejedelem – akit nem 

tött, hogy harcba száll a területére betört 
magyar csapatokkal, de vereséget szenvedett 

szen Kijev faláig üldözték a megvert ruszokat. 
Mindkét krónikás szerint ezután a magyar 
csapatok a környék kifosztásába kezdtek, 
ahogy szokás volt egy idegen ország elfogla
lása során. Habár a magyarok hadjárata nem 
hosszan tartó berendezkedést vont volna 
maga után, de a kijevi nagyfejedelem úgy 
döntött, hogy békét kér a magyaroktól, és 

A tárgyalások során a magyarok követelé

egyéb felszerelést, és fizessenek  ezentúl 
évente 10 000 aranyat. A ruszok kijelentették, 

haladéktalanul el kell hagyniuk a nagyfejede

delemséget. Itt meg kell jegyezni, hogy az 

eseményeket, mintegy megóvni akarva az 

katonai kudarcától. Egyes orosz történészek 
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magyarokat valamilyen különleges kapcsolat 
kötötte össze, amely megmutatkozott az 

nagy szerepe volt a már tapasztalt orosz dip
lomáciának, akik már hosszú évtizedeken át 
szinte folyamatosan tárgyaltak Bizánccal, a 
kazárokkal, a varégokkal, a bolgárokkal, 
viszont már a magyarok is rendelkeztek bizo
nyos diplomáciai tapasztalatokkal. Viszont, 

ban már nem tudhatjuk meg, erre a két króni

sebb béke kötettett meg”. Hogy lehet az, hogy 

latára kötötték meg, amely viszont az adott 

minket a megoldáshoz.12 
A magyarok a honfoglalás után kalandozó 

hadjárataikat nemcsak nyugat felé, hanem 
Bizánc ellen is vezettek, és az adatok alapján 

tént volna a Kijevi Russzal, több évtizeden 
keresztül. 

között béke Oleg Konstantinápoly elleni had

már közvetlenül fenyegette. A két államala

is ekkor a magyarok elfoglalták egész 

12 

polyt. Itt még feltételezhetjük, hogy ez egy 

dást intéznek a birodalom határai ellen. Igor 

tott, és amikor csapatai elérték a Duna vona

mértek a Bizánci Birodalom más területeinek 

magyarokhoz, majd a ru szokhoz és sikerült a 
békét kieszközölnie. Mind a magyarok, mind 
a ruszok részére súlyos adót kellett fizetnie 
Bizáncnak, hogy megköthesse a békét. Tehát 
a magyarok a Bizánci számára abban a kriti
kus pillanatban támadtak, amikor egy újabb 

mentette meg Konstantinápolyt a magyarok 

tek el, de érdekességképpen meg kell jegyez
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a magyarok, se a ruszok nem képesek fenye

hogy az uralkodó a birodalom két legveszé
lyesebb ellenségének a magyarokat és a 

 

évek közepén újra fellángoltak a háborús 
küzdelmek a Kijevi Rusz, a magyarok és a 
Bizánci Birodalom között.

idején kezdett nyomást gyakorolni Bizánc 

rok gyakran betörtek a birodalom balkáni 

a nagyfejedelemség sorban kezdte elfoglalni 

 

módon ekkor a magyarok Bulgárián keresz

hadjáratot vezettek Bizánc ellen.

kiszakadt ruszellenes részfejedelemséget. 
A források kijelentik, hogy hadjárata elején 

bolgár részfejedelemség ellen vonult, hanem 

korabeli krónikákra alapozza. A továbbiak

kapcsolatban volt.”  
Az egyesült orosz–magyar hadsereg szét

verte a vele szembenálló bolgárokat és szö

tott, a magyarok mélyen betörtek a Bizánci 

az itáliai cremonai püspök Luidprand számol 
be, aki ekkor pont a bizánci uralkodónál járt 
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követségben.

lávnak, hogy megosztották a Bizánci 
Bi rodalom katonai erejét.

rült velük nemcsak békét kötni, hanem kato

rút kezdeményezett Bizánccal. A görög kró

bolgárok, a másodikat a magyarok, a harma

16 

nem beszélhetünk. Tényként kezelhetjük azt 
a katonai szövetséget, amely két nép között 
jött létre a közös ellenség ellen. Mikor kez

arra mutat, akkor, amikor Kijev falainál 

tak a magyar vezérek és a kijevi nagyfejede

ruszok és a magyarok között, amit a X. szá
zad közös katonai akcióik tesznek nyilvánva

állam, és mindez a mai napig is felkelti az 

 
16 

E  

  1. 

  2. 

  6. 
IX–XV

  7. 

VI–XVI

...». 

10. 2006. 
 IX–XIII 

11. 

12. 
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E E E

retném végigvezetni az olvasót, melyet azzal 
a céllal jártam be, hogy a rendelkezésre álló 

tapasztalataim alapján hitelesen rekonstruál

nem feladata, tudományos részletességgel 

publikált ismereteket, csupán arra teszek 

lam végzett gyakorlati eredményeivel, vala

eddigi végzett munkámat.

történelmi emlékezetének, valamint a 

részének tekintsük.

tározásán túl – tapasztalatok alapján – konkrét 

Összefoglaló munkámban felhasználom 

ket szereztek a téma kutatásában, de többnyi
re korábbi munkáimból válogatok.

  E E

emberiség történelmében. A leletek alapján 

tek a jelenleg ismert klasszikus középkori 

gyújtás vagy akár a kerék feltalálásának 

nete elválaszthatatlanul összeforrt az emberi 

Lehetetlen vállalkozás volna tehát, hogy 

hosszú út minden egyes állomásán keresztül 

zeteit fogom felvillantani. Lapozzunk hát 
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1

szó társaikat. Ezek a rajzok és festmények 

felfedezéséhez és a pattintott kövek használa
tához, egymástól függetlenül, több helyen 

Zéland kivételével az egész világon ismerték.
A törzsek vándorlása is nagy hatással volt 

téshez használható anyagok, a helyi termé

1

régészeti leletek az afrikai kontinensen is 

A hosszú évezredek alatt az emberi társa

vadászeszköz szerepelt, hanem hadifegyverré 
is vált. Birodalmak és civilizációk jöttek létre 
és buktak el, amelyek legfontosabb alapja és 

   E E

Már Babilóniában, a mai Irak területén, a 

 
 

2

2
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Ilyenek voltak a Babilont leigázó hettiták és 

szati módot a leigázott népek is hamarosan 

tottak uralmuk alá.

szok záporozó nyilai sokszor megölték, 
mégis a háborúban csak a gyalogos egységek 

nagyon lebecsülték, s mint a gyávák fegyve
rét megvetették. Helyette a dárdát és a rövid 

nagy sikerrel alkalmazták is. Róma felvirág

net állt be, s ezt csak a pusztai népek megje
lenése törte meg.

A sztyeppék lovas harcosa évezredek 

letelepült, város és falulakó lakosságát. 

a népek látását, és részben emberfeletti, rész
ben állati tulajdonságokkal ruházta fel a 

ket megtorló "Isten ostorának". Mert akár 

szövetséget ajánlottak, mindenképpen fenye

ségükben, szokatlan harcmódjukban, fegyve

ni nem lehetett, mert nem voltak állandó 
lakhelyeik. Ha valamely csoportjukat zsold
jukba fogadták is, idegenek, kiismerhetetle

ték fegyvereiket, ruháikat, az mit sem hasz

sel, vérivással, állati kegyetlenséggel ruház

és fizették az adót.
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3 

vonás emelkedik ki a sztyeppei népekre 
vonatkozóan, mindig egyforma élességgel, 

lóhoz és fáradhatatlan lovasok voltak és az, 

magukat.
Az ókorban és a középkorban a sztyeppei 

utánuk a kunok és végül a mongolok vagy 

nelemnek.

 E E  

keleti mediterráneumon át egészen Indiáig 
eljut. 

ben a keleti mediterráneumban jelenik meg. 

hozták létre, de a messzire hordó összetett 

csak a vaskor keleti despotikus államainak és 

teremtette meg.
Az V–X. századi sztyeppi harcosok kifino

technikáját jelentette, gyorsan elterjedt nem

legnyugatabbra.
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4 

szat legfontosabb eszköze volt a sztyeppén. 
A szinte folyamatos hadakozás során egyre 

egyben állandó fegyvergyakorlatot is jelen
tett a lovas harcosnak. A gyakorlásnak olyan 
szervezett formái voltak, mint például a nagy 
törzsi és állami vadászatok, gyakran kifeje
zetten hadgyakorlati funkcióval, másrészt az 
évszakos kultikus lövészversenyek a sztyep

fegyver birtokába jutottak és a világkereske

gömbre. Most már nyugodtan megszemlélték 
az addig félt nomád harcost, számba vették 
egzotikus fegyvereit, felszerelését, berakták 
múzeumaikba, s minthogy a változást nem 

hunokat mandzsu kori öltözékben és felsze
reléssel ábrázolni.

 E   
 E E E

kezdve más és más irányt vett Európában, 

eltértek egymástól, azaz a rendelkezésre álló 
nyersanyagok és a vadászott állatfajok mások 

nak azonban olyan, csak az adott korra és 

Azt is tudni kell, hogy egy korábbi kultúra 
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zi területek, ahol a körülményeknek köszön

és pl. a tegezek. 

retnék bemutatni néhány figyelemre méltó 
leletet.

  

nek meg, askuza vagy iskuza néven II. 

700 körül özönlöttek be északról, és 

részéig.

 

5  

területen éltek.
Az i. e. IV. századig nyugodtan éltek 

sztyep pei lakóhelyükön, de i. e. III. századra 
kettészakadtak. Egyik részük a Dnyeper és 

kozásáig állt fenn. Maradékaik a III. századra 

6 

birodalmat hoztak létre Eurázsiában, melyet 

6
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7 

   

Az V. század elején indultak meg és hatol

telepedtek. Attila, a legnagyobb és legismer

udvaráról egykorú beszámoló is fennmaradt 

Birodalom szövetségesei voltak, hadsereggel 
támogatva azt a Keletrómai Birodalommal 
szemben. A két birodalom között a keletró
maiak elleni két nagy hadjárat eredménye

ben, a catalaunumi csata eldöntetlenül vég

tott a hunokkal szemben.

felé vonult. III. Valentinianus császár 

tanácsadói is a menekülést javasolták Leó 

7

különösen finoman megmunkált arany kar
perecet emelt fel az asztalról, és a követke

dó lesz az Élet igéjének befogadására is.” 
Misszionárius munkát hirdetett a hunok 

Attilával és sikerült elérnie, hogy a hunok 

birodalommal. 

fiainak az örökségért folyó viszálykodása 

népek, ami a hunok kivonulásával zárult. 
Ismét korábbi szállásterületükön, a mai 
ukrán és délorosz sztyeppéken telepedtek 

kel. Attila halála és utódainak visszavonu
lása a végét jelentette a hunok államszerve

felének fesztávolságát. Az aszimmetrikus 

ket a markolaton és a merev szarvakon.
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8 

jük, hogy a teljes fegyverzetben eltemetett 
hun, avar, bolgár, kazár és magyar harcosok 

feltárások nyomán képet alkothatunk.

szolgálni.

 
9 

 

rólagos uraiként ide helyezték központjukat, 
ahol gepida, szarmata, szláv és bolgártörök 
népcsoportok felett uralkodtak. A birodalom 

Károly Frank Birodalma és Krum bolgár kán 
dunai bolgár birodalma felszámolta.

lása adja. A markolatnak mindig három 
oldalára ragasztottak csontlapot, és minden 
esetben csontlapokkal látták el a merev szar
vakat is.
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jelent meg a keleti népek több ezer éves tör
ténelmében, hogy szinte lehetetlen kategóri

mennyi változatát! Ennek ellenére – pl. a 

foglalkozó szakemberek, hogy az összetett 

távlövésre, céllövésre és harci használatra 

ját, melyet már csak a modern technológiás 

10

 
 

11 

túlértékelni! A végrehajtott tesztek ismerete

 
 

12 

11

12
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   E E

kapcsolatos ismeretekbe.

kájában a magyarokat az alábbiak szerint 

ókkal rendelkezünk, mivel a honfoglalás 

méretére és formájára csak következtetni 
tudunk. 

résében!

 
13 

nézzük hogyan formálták át tudósaink addigi 

lyák és egyéb leletek között hosszú és kes

rá nem jött, hogy a szerepük a markolat és a 

 

volt ismert. Emiatt a rekonstrukció során az 
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arra a következtetésre jutott, hogy a leajzott 

sek lehettek. A karok szöge a markolatnál a 

eredménye, mely arra a feltételezésre épül, 
hogy az ideg csak a szarv nyakánál ér a 
szarvakhoz.

 
 

14 

ban többet akart megtudni. Úgy gondolta, 

 
15 

nált, a has oldalt magyar szürke marha szar

csontlemezekhez. Legtöbb eredménye alátá

volt. Fábián sokkal kisebb mértékben 

karok kicsavarodásának veszélyét, azonban 

16 

melyek alapján sikerrel rekonstruálták a kor 
félelmetes fegyverének szerkezetét, alakját 
és méreteit. A mai napig több mint egy tucat 

szat kérdésköréhez
16

szat kérdésköréhez
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   E  
E   

E E E

Korábban már utaltam arra, hogy a magyar 

tására is!
Az egyik, talán legismertebb lelet, az alán

nak tartott VIII. századi Moscsevaja balkai 

Észak Kaukázusból.

17 

közeli rokonságot mutat a feltételezett 

A másik, ennél sokkal izgalmasabb lelet, 

rült VIII. századi lelet, mely véleményem 

17

körbe tartozik, de azzal szinte teljes azonos

18 

gálatok alapján IX–XI. századira datálják azt 
a leletet, melyet Mongóliában, Bajanchongor 

sének közelében találtak, egy barlangban. Az 

19 
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Ezen új ismeretek birtokában, felhasználva 

ismereteket, néhány lelkes szakember elérke

alkotott nézetünket is megváltoztatták, és 

   E E E

Azok, akik fontosnak érzik a hiteles magyar 

gét, pontosan tudják, hogy a nagyfokú – for
mai és méretbeli – különbségek kiküszöbölé
se csak a leletek tanulságai alapján kirajzoló
dó keretek között lehetséges.

20

21 már megkezdtem, mely része 

   

   E

22 

tipikus formai elemeket tartalmaznak, 

21

ij
22
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abban az esetben, ha az megfelel az általános 

pontos másolata egy IX–XI. századi magyar 

befolyásolja. A méretezés során törekedni 

juk, a fejre és a nyakra. Vannak olyan szarv

részt foglalja magába.

23 

40

-

hajlós karok végzik. Ez azt jelenti, hogy pl. a 

dinamizmusa csak a hajlós karokban tárolt 
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energia függvénye lehet! Azt, hogy a karok 

zott – változótól függ.
A hajló karoknak nagy terhelést kell kiáll

den anyag másként viselkedik húzásra, s 

húzószilárdsága jó egy anyagnak, vagy a 

kell lennie, ugyanis a megterhelést több ezer
szer kell elviselnie. 

A fenti tulajdonságok elérése érdekében, a 

tás szempontjából – semleges tartományban 

vonatkozó általános paramétereknek – nincs 
korlátozva!

24 

választ ad erre a kérdésre, azonban mivel itt 

25 

26 

A pontosan meg nem határozható merev 

markolatvállnak nevezzük.

26
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Jelenleg talán az egyik legvitatottabb kér

hamarabb konkrét eredményre vezessenek – 

ból állhat!
Mivel jelenleg a hazai rekonstrukciós 

27 

27

  

A tanulmány értelmezése érdekében az aláb

lb lbs
#

melyet én is alkalmazni fogok

    
E E

legyen,
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anyagból – vagy anyagok kombinációjá

góriába sorolás.

helyzetben28 

    
E 29 

általános ismereteket.

kidolgozni.

információknak – melyekhez az ázsiai orszá

maradnak, s ezeket az érintett mesterek félt

ördög a részletekben rejlik”, a siker elérése 

E E

A tervezés során vannak továbbá olyan alap

ez igaz a hajlós karokra is,

vastagabbak és a legkönnyebbek legyenek,
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nagyobb,

nagyobb és a hajlás legyen minél közelebb 
a markolathoz,

mértékben befolyásolják és behatárolják a 
rendelkezésre álló anyagok tulajdonságai, a 

ereje.

egy bizonyos arányon túl nem hajtható végre, 

lamossá válna!

nagyon nehéz feladat, hiszen oly mértékben 
le kellene csökkenteni a karok és a szarvak 
méreteit, hogy ebben az esetben az anyagok 

csök kentést!

hogy ha a hatékonyság megtartása mellett 

széles szarvak pedig csak 6mm szélesek 
lennének!

Teljesen használhatatlanok és aránytala

hogy a karok szélességét és a szarvak mére

vastagságát csökkentik. Ez azt okozza, hogy 

a karok energiatároló képességét lecsökken

Ezen változók birtokában tehát az arányok 

Az alábbiakban egy konkrét példa, a 

alapján.



211

31 

  E E E

jel közül, az egyik megválaszolatlan kérdés a 

bizonytalanságot és találgatást sugall, hiszen 

megyünk végig, a felhasználás célja és jelle

kapcsolatos kérdés feltevésének, a kategória 

nincs értelme!

nék a vizsgálat tárgya alá vonni, nevezetesen 
a felhasznált anyagok által létrehozható 

méretezése során a legfontosabb szempont az 
arány helyes megválasztása. Ha csupán a 
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alapul – s nem vizsgáljuk a markolat és a 
szarvak szögeit, illetve méreteit – már akkor 

környezetben.
Azt azonban tudomásul kell venni, hogy 

gú természetes anyag. Hiába szabjuk ki 
tizedmilliméter pontossággal az elemeket, a 

része. Itt olyan természetes anyagok beszer

szaru, melyek többnyire kereskedelmi forga
lomban nem kaphatók.

kerül sor az anyagok beszerzésére. A való

ságban azonban, a beszerzést párhuzamosan 

és nehézséget szokott okozni.

leg négyszer jobban.

törik el, hanem képes az alakváltozásra.
A halenyvet egyébként bizonyos tokfélék 

úszóhólyagjából nyerik, de a kereskedelmi 
forgalomban kapható halak úszóhólyagjából 
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keményfából készülnek, egyes esetekben 

is megjelenhet, védelmet nyújtva a markolat

tató hatással szemben. Most pedig lássuk, 

A közismert famagnak alkalmas fafajtá

kat alakváltoztatás nélkül maximálisan 

nagyobb

kinyert szarulemez alkalmas a hajló karokra 

az anyagnak a beszerzését és vizsgálatát!
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E

enyv a legalkalmasabb.

 

megmutató természetes bevonatok alkalma

 

Az anyagarányok helyes megválasztása az 
a változó, melyre szerintem nincs konkrét 

függetlenül, talán az arányok publikálása az 

tereknek.

értelmet igényel.
A famag és a szarulemez illesztésének 

32 

felületek növelésének szándékán túl a rések 

szaru között!
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Ennek ellenére a tökéletes felületi illesz

mazza.

a ragasztás az egyik legkritikusabb fázisa az 

munkát tehet semmissé egy rossz ragasztás, 

vezethet! 

melyeket zömében lencse alakú famag esetén 
használnak, de ma már inkább a sokkal egy

Ezzel a ponttal ismét egy kritikus fázisá

inazás alapjai és általános fogásai ismertek, 

beszélnek.

 

és a három réteges megoldás a legelterjed
tebb. Azonban, minél kevesebb a rétegek 
száma, annál kisebb a rétegszétválás esélye, 
valamint annál kevesebb enyv szükséges 

mum hat hónapot vesz igénybe, mivel az 
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  E E E E

Talán furcsa, hogy egy tárgy esetén az 

fegyver harckésszé tételéhez!

nem látja el rendeltetésszerinti feladatát! 

 

 

tók ki a karok egymáshoz való viszonyának 

lések.
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is igen gyakori.

   E 33 

tulajdonságainak megismerését csak akkor 

használt eszközeit – a rendelkezésre álló 

A rekonstrukciós munka kiemelt célja, 
hogy vizsgálja a természetes anyagokból 

viselkedését számos változó paraméter befo
lyásolja, ezért nem lehet csupán egyetlen 

ni, számos mérés végrehajtására van szük
ség. Ezekhez korunk fejlett technikai eszkö

 E  

eljuttatni. 

E E  

A figyel középpontjában leginkább a kora

tulajdonságait is. 

adatokat vettem figyelembe.

E E  

Mindezeken túl négy modern technológiá

tesztbe, azért, hogy a természetes technológi

legyen modern társaikéval.
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a teszt tapasztalatainak legfontosabb részle

tenni.

 E  E

eredmények elérése érdekében törekedtünk 

eredményeket – teljes kizárására. Ennek 

tottuk végre.

változzanak. Ezen szempontoknak sajnos 
csak részlegesen tudtunk megfelelni, mivel a 

toztak, valamint a tesztnyilak sérülései miatt 

léknyilakat is bevonni.

tak kitéve! Annak ellenére, hogy nagy 

és jó eredménnyel zárult. A mért sebesség és 

sokkal nagyobb értékeket mutatnak.
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 E  
E E E E 34 

 valamint a 
 honlapjára.

Azokban az esetekben, amikor nem állt 

tokban.
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 E  

lést, soha nem lehet és szabad egy mérésso

A fentiek miatt inkább csak tapasztalatok

kérdésekre is választ ad.

    
      

„ ”

Ezzel kapcsolatban számos tanul mány és 
vizsgálat látott napvilágot, melyeket most 
nem részleteznék.

nyilanként produkált sebességértékek elma

szemben. Ez azt jelenti, hogy az átlagosan 

vizsgáljuk, melynek során megkapjuk, hogy 

hatás fokot mutatott.

ban szerepeltek a magyar szarus összetett 

„ ”      
  

Hogy melyik volt a gyorsabb, s a modern 
technológia milyen mértékben diadalmasko

lógia felett, erre megkapjuk a választ az 
eredmények vizsgálatával.
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eredményeivel.

elmúlt közel 1000 év indokolna!

   
„ ”      

„ ”

között.

„ ”

kus következtetéseket tudunk levonni. 

hatásfoka.

Az isztambuli Topkapi Múzeumban talál

megvizsgálva azt tapasztaltam,  hogy az 

keket mutat.

tömegét csökkenteni kell. Ez természetesen 

kel a paraméterekkel kell rendelkezniük, 
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  E

séhez nem szabad megfeledkeznünk arról, 

verrendszernek”.

cászati siker elérésének legfontosabb elemé

 
 

nak és teszteknek, ma már számos hagyo

relés hiányában!

 
leletek  

a korabeli magyar harcost is egy egységes 

hatékonyan alkalmazni.
A magyarok harceljárásának legjellem

nélkülözhetetlen velejárója volt, hogy közeli 

maga halálos aratását el nem végezte.

tethetünk meg, a távolharceszközökkel való 

távolharc akkori leghatásosabb fegyverét, az 

ma alkalmazott harceljárások hatásával volt 

porról volt szó. Egy hátránya volt csak ennek 
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képességét lényegesen befolyásoló, a célpon

ködnek köszönhették.

 
38 

alkosson. Ez a magyar taktika az akkori 

hatással lesz. Ezért fogadták zsoldba vagy 

szok és a bizánciak a kun, valamint török 

kényszerültek, hogy nagyobb súlyt helyez

rendelkezésére, hozzánk fordultak, ahogy 

tette. Habsburg Albert göllheimi csatájá

eldönteni.

zökkel elválasztott egységekben rohamozta 
meg az ellenséget, hogy nyilaikkal, kopjáik
kal megbontsák a tömören álló nehéz lovas
sági sorokat. A támadást arcban és oldalból 
egyaránt folytatták, s ha eredményt azonnal 

visszavonulásba kezdtek azért, hogy az ellen
fél sorainak zárt rendje üldözés közben fel
bomoljon.

Ha az ellenfél sorainak megbontását sike

Ezután vagy átkaroláshoz és oldaltámadás
hoz csoportosultak, vagy hátsó állásban vár
ták be a nehezebb lovasság közelharcának 
eredményét. Mihelyt nyilvánvalóvá vált, 
hogy az ellenfél menekülésre fogja a dolgot, 

megkezdte halálos aratását.

E  

nyila
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Az elmúlt évtizedek régészeti kutatásainak 

felszerelését és fegyverzetét alaposan megis

történt meg, hanem azok újragyártása is, az 
egykori eszközök maradványai és keleti pár

tok a fegyverzet gyakorlati használatát is 

hatásadatok mellett a használat során szerzett 
gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkezünk. 

fegyvert.

1 

éves gyártási idejével. Ezzel szemben a bot

fegyver.

1

tábla felé közeledve, majd távolodva is nagy 
biztonsággal ér el találatokat. Az ellenségnek 
semmi esélye egy ilyen fegyverrel szemben 
– gondolhatnánk, de a valós harcot többnyire 

szervezett kötelékek, ahol a távolra ható 
fegyverek alkalmazásánál az egyedi haté

alkalmazhatóság kritériuma.
A távolra ható fegyver használata sajátos 

alkalmazási rendet követel a lovasságtól. 
A XVI–XVII. században, amikor a lovasság

bélyt, kezdetben, a közelharcban jól kiegé

tesz, a cél az lett, hogy minél több ellenséget 

harc és a hagyományos lovasroham háttérbe 
szorult. A tüzelés ugyanis akkor a leghatéko
nyabb egy köteléknél, ha mindenki lövéshez 
jut, azonban ez egy nagy létszámú lovas 

2 

2
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A pisztolyt csak akkor volt szabad elsütni, 

az ellenség szemfehérét jól ki lehetett venni. 

és balra fordulva ügetésben az utolsó sor 
mögé lovagolt. Ekkor az élre került második 
sor tüzelt s ügetett a pisztoly elsütése után az 
utolsó sor mögé. Végül a vértes lovasság 
mozgási sebessége egy szintre került a gya

egy pár pisztollyal és karabéllyal rendelke

átlósan félbalra, hogy a jobboldali pisztolyt s 
végül ismét féljobbra, hogy a karabélyt elsüs
sék. Az osztagban való tüzeléshez a karabé
lyos század rendszerint négy sorba alakult. 

ugratott, tüzelt, jobbraátot csinált s az arcvo
nal mögé vágtatott, ahol újból töltött. 
Hasonlóképpen cselekedett a többi sor is. 

A huszárok, akik a horvátoknál is köny
nyebb fegyverzettel rendelkeztek, nem zárt 
rendben harcoltak, hanem szabálytalan raj
csoportokban rohantak az ellenségre.  

– a háborús tapasztalatok alapján – a lóhátról 

re csak lóról szállva használta. A Magyar 

tént, ahol egy kozák dandár megrohamozott 
és szétszórt egy vörös zászlóaljat.

A kozákok roham közben folyamatosan 
tüzeltek a karabélyaikból, azonban az alakza

alakú laza csatárlánc. A másik két esetben a 

Frétaynál, német dragonyos szd. rohamozott 
angol lándzsásokat, azok tovább álltak majd 

 

ver használata a lovas kötelékek mozgását 
olyannyira lefékezte, hogy annak üteme a 
gyalogság szintjére esett vissza. Gusztáv 
Adolf csak úgy volt képes visszaadni a lovas

ver használatát. Minden más esetben a roham 
közbeni lövést csak bonyolult alaki mozgá
sokkal lehetett végrehajtani, ami a lendületet 

lövészek szabad prédájává tette, ami oda 
vezetett, hogy a lovasok karabélyt lóról száll

vert és ezzel együtt pisztolyt használtak.

tával. A legnagyobb különbséget az jelenti, 

minden esetben lapos röppályájú célzott 

A lapos röppályájú lövésnél közvetlenül a 
célba lövünk 
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röppályájú – felfelé irányzott lövésnél a visz

lövés duplája, esetenként háromszorosa is 
lehet. 

lövésre.

lapos röppályájú lövésre, melynek feltéte
le, hogy a lövész lássa a célt.

területre is leadható.
A fenti lövésfajtákat egyaránt alkalmaz

ról, mozgás közben is lehetett használni, ami 
új elem volt az európai hadikultúrában. 
Valójában nem is annyira új, inkább egy régi 
harceljárás, új és hatékonyabb formája. 

Korábban az ókori harci kocsik ezt a fel

lett álló fegyveres, képes volt célzott dárda
vetésre és nyilazásra. A kocsi viszonylag 

hátrányt jelentett a lovashoz képest. Az ókori 
lovasok azonban a kengyel hiányában nem 
tudták olyan biztosan megülni a lovat, hogy 

gyakorlatban nem vált be. Elefánttal vagy 

éppen abból, ami miatt az egész konstrukciót 
kitalálták. 

volt hatékony megoldás.

ság fegyverzetében az egy kézzel is használ

került.
Az összecsapásokban a távolharc fegyve

rek másodlagos szerepet játszottak. Az ellen
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zárt rendben harcoló nehéz gyalogság és a 
lovasság vagy önmagában a lovasság hajtott 

 
 mo gatására. A zárt rendben álló csapatokra 

nélkül, kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek. 
Az európai hadikultúrában a csatákat a 

mozgás közbeni használatát. A zárt rendben 
álló gyalogságot vagy lovasságot viszony

visszavonulás során a nyeregben hátrafor

jelentettek veszélyt rájuk, hiszen lovaikkal 
könnyen kivonták magukat a veszélyzóná
ból. A közelharcra szakosodott európai tak
tika nem volt elég hatékony a távolharcra 

azonban ez nem azt jelenti, hogy az európai 
taktika teljes mértékben kudarcot vallott. 
Egy adott terület megtámadása, elfoglalása 
vagy éppen védelme, továbbra is csatákban 

 

 

totta a lovasság.

elemei. A korai középkorban, amikor az 

kozott, bizonyos helyzetekben a keleti volt 
hatékonyabb, azonban figyelembe kell ven
nünk az adott társadalmak életmódját is, ami 
a hadviselés módját és eszközrendszerét 
kitermelte.

támadó elem. A megtámadott ország terüle

teségeket képes okozni. Taktikai szinten, 

ban van, azonban éppen a mozgékonyságá

Megváltozik a helyzet védelemben. 

területvédelemre. Rendszerint a felperzselt 

mennyire hatékony volt Fabius  hadtáp har
cászata Hannibál ellen, a nép nem preferálta, 

jén, már érzékeny veszteséget jelentett a 

A keleti régióban a nagy tér, a nomád 

mazta a felperzselt föld stratégiáját.



231

eredményezett. Az összecsapások nagy terü

szóló könyvében.6 
A keleti és nyugati taktika találkozásának 

két nevezetes példájára Mesterházy Károly 

nál”7

met, rámutatva arra a már korábban is ismert 

mazását vizsgálva, figyelembe kell vennünk, 

tegezeket. 

6

uralkodója úgy került hatalomra, hogy katonáit 

pen, majd felesége és apja, az uralkodó követ

ja lóháton, fegyverben. Akadémiai Kiadó 

7

ismertetésénél.  Itt a magyarok szilárd tömböt 

ciakra. A balszárnyon álló csapat hasonlóan 

rohamra nem indultak. Ekkor maguk után 

ták a harcrendet és a rendezetlen tömegben 

tott támadással verték szét az ellenség töme

osztagaik szakadatlanul kerülgették és moz

kellett, mivel a parthusok folyamatosan vál
tották a lovas osztagokat, akik málhás tevék 

reménytelen az ellenállás. 

kori magyar harceljárást. A harcrend látszó

bik része zárt arcvonalú, mélységben tago
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mivel a nehézlovasság rohamát gyakran az 

harcrendet, hanem az ellenség harcrendjét 

közel lovagoltak és nyilazással próbálták 
rohamra ingerelni a zárt rendben álló ellensé
get. Figyelembe véve, hogy a magyar tegezbe 

totta végre a feladatot, hogy a nyilazás folya

tudják.  A harcosok tegezében ugyanis leg

lenni, mivel a martalék tevékenysége akkor 
volt sikeres, ha az ellenség elvesztette a türel
mét és rohamra indult. Ekkor gyors lovaikon 

indulásakor rendszerint felbomlott. A továb
biakban a hadvezér csak akkor tudott volna 
beavatkozni az események menetébe, ha ren
delkezett tartalékokkal. A magyar taktika 

 
A szászok a zárt rendet megtartva hajtották 
végre a rohamot, közben pajzsaikkal védték 

ségében azonban a hadvezérek nem voltak 

szétszóródva, rendezetlenül rohant a zöm 

megnyitotta az arcvonalat, átengedte a marta
lékot és a megzavarodott, vezetés nélküli 

jegyeznem, hogy a terep is befolyásolta a 

ták az ellenséget arcból, gyakran a zöm oldalt 

por volt az egyik legfontosabb eleme a takti
kának. Riadenál Henrik erre is figyelmeztette 

leghevesebb lendülettel rohanjatok rájuk, 

reitek által ütött sebeket.”10 Láthatjuk, hogy a 

zápor rendszerint megtorpanásra késztetette a 

10 Uo.
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folyamatos vezetésnek köszönhette a sikert. 

maradtak a magyar portyázókkal szemben. 

alatt. A zárt rendben álló nyugatiak minden

ük. Ez a sebesüléseken túl a reménytelenség, 
körülzártság érzését is gerjesztette, ami a 

11 
A rohamüldözés megkezdésekor a nyugati 

ben hátrafordulva célzott lövéseket adtak le 

zsot, a másikban lándzsát vagy kardot fogott, 
nyakába akasztva lógott a szár, mivel a lovát 

kellett, ment az a tömeggel együtt – próbálta 

közben észre sem vette mikor jutott a zöm 

dott és csak a lendület vitte a zöm által nyi
tott zsákba. Az ellenség tömegének megtor

sor, amikor Gyermek Lajost a séma minta

sereget hajnalban, a táborában lepte meg a 

11 
alkalmazták ezeket a fogásokat.

népe öldöklésre szomjasan, és vágyódva a 

12

 

gét. A martalék hajnalban megtámadta a 

nalban felkelve, miután egymással kölcsönö

minden egyes katona egymásnak is eskü alatt 

tokban nehezen járható, átszegdelt, bozótos 

terepen vezetik, hogy az ellenségnek ne adja
nak alkalmat arra, hogy zavarják a csapato

16

Azt hitték ugyanis, hogy az egész német 
sereg megfutott. Mikor Ottó tudomást szer
zett a támadásról, Vörös Konrádot küldte 
vissza, hogy a málhát visszaszerezze. Közben 
Bulcsú és Lehel úgy tudta, hogy sikerült 

12

 Uo.
 Uo. 226. o.

16 Uo.
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17 és 
Konrád is visszaért a táborba ahol a gondat

csapatai a bozótosból, harcrendbe álltak és 

támadt és egyik csapatukat, amelyik a város
 A zöm 

rövid ellenállás után rendezetten vonult visz

okát keresve egyrészt Ottó cselfogását kell 

rejtve vonultatta föl, de látni kell a magyar 

Láthatjuk, hogy a harcban a martalék 
mozog, a zöm pedig egy zárt csoportban 

róla, hogy a korabeli török népek harcmodo
ra a nyilazás. A harcrendet zárt sorokból 

ban helyezkednek el. Lovaikról leszállván, 

 

17

 Uo.

felszerelt janicsárok tömbje alkotja a zömöt, a 
szpáhik pedig mint martalék csalják az ellen
ség rohamát a zöm elé. Az elvet felismerhet
jük a nikápolyi és a mohácsi csatában is. 

kony taktikának bizonyult a keleti régióban a 
páncélos lovassággal szemben. A nyugat 

dó gyalogság zárt tömbjében. 

keveseket, de sok ezreket ölnek meg nyilaik

20 Ez a szem

Mesterházi Károlyt, – idézett tanulmányá

kerülni a közelharcot, melyben a nyugatiak 
gyakorlottabbak és sikeresebbek voltak. A 
tartalékképzést és lestaktikát – ami szintén 
nagy hangsúlyt kap a forrásokban – a kisebb 
létszámú portyázó kötelékek által alkalmazott 
harceljárásként értelmezi. Úgy véli, hogy 
ideje elvetni azt a téves nézetet, mely szerint 
a nyilazással szétzilált ellenséget a magyarok 
kopját szegezve, tömör sorokban végrehajtott 
rohammal verték szét. A Bölcs Leó által, a 

21 a 

20 Regino évkönyve. MEH 206. o.
21
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ségének két tagjáról. 

ber vagy arab, azonban a bal oldalon álló, –

és kopját hord.22 

kényszerültek idegen zsoldba menekülni, 
akik a vesztes oldalon harcoltak. Talán éppen 
egy ilyen harcost látunk a képen.

22

Islam 7th–11th

found in Egypt shows two 11th or early 12th 
century warriors. The dismounted horseman 

and his straight sword hangs from the belt with 
similar decorative pendants to those seen int he 

tryman ont he right, probebly a Berber or Arab, 
seems to wear a mail shirt under his tunic. 

elméletileg egyébként sem bonyolult magyar 

ban ez volt a magyarok feladata, és ismert, 
hogy a parthusoknak is voltak a közelharc

ik.
sok kritikájánál az egyik legfontosabb szem

magyar taktikai kézikönyv nem maradt fenn, 

szerint értelmezték a magyar csatarend ele
meit. Egy összecsapás során biztosan talál

felszerelésük, harcmódjuk megfigyelésére 

elszenvedték. Eközben a sereg másik részét 

vett részt, tehát ez volt a tartalék, melyet az 
esetek többségében általuk nem megfigyel

kal csak az összecsapás második fázisában 
találkoztak, amikor rendezetlen tömegben 

rendezetlen tömeg nem volt képes szervezett 
harcra.
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2011. december elején mutatták be a szak

könyvét, amely az európai és az afrikai konti

Egyre több cikket és tanulmányt olvashatunk 

likon Kiadó jóvoltából – az IDResearch Kft. 

támogatott projekt keretében – korábban már 
a migrációt magyar szempontból vizsgáló 
könyv is megjelenhetett.1

olyan kötet, amely az Afrikából az öreg konti
nensre és hazánkba irányuló migráció kérdé
seit tárgyalja, alkalmanként szokatlan, de egy
ben igen érdekes formában.

kai migráns telepedett le az elmúlt évtizedek 

hazáját. Emellett az Európai Unió tagjaként 
bizonyos feladataink, kötelezettségeink van
nak a bevándorlókkal kapcsolatosan, ami 
miatt szintén kénytelenek vagyunk foglal

nyos összefüggéseket az afrikai és európai 

1

hatással vannak a mai történésekre is, bemu
tatja a 21. század történéseit és olyan folya

fejezet –   – egy szélesebb 

nemzetközi kontextusban vizsgálják az adott 

 

 

E E
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ként szolgált több országban is, illetve a 

szempontjából vizsgálja meg tanulmányában 
a nemzetközi migráció kérdését, beleértve a 

az éghajlatváltozás és a természeti katasztró
fák szerepét, a nemzetközi és regionális tren

rációt biztonságpolitikai és rendészeti aspek
tusokból vizsgálja, illetve a bevándorlás ered

csoportokkal, és az azokat befogadó társada

ismerhetjük a bevándorló csoportokkal kap
csolatos konfliktusok okait, a befogadó társa

természetesen nemcsak a problémákat, de a 

és a sikeres integrációs példákat is bemutatja. 
Külön érdekessége a tanulmánynak a fejlett 

tatása, akik egyfajta párhuzamos társadalmat 
hoznak létre és nem hajlandóak integrálódni a 
befogadó ország lakosságába. Olvashatunk a 
bevándorlók perifériára szorulásáról és a mig
rációs környezetben végzett rendészeti mun
káról is, amely szinte minden állam számára 

mányt, az afrikai migrációs kutatások egyik 

oxfordi egyetemi oktató, Hein de Haas jegyzi, 

kapcsolatos elméletet ismertet, amelyek gyak
ran egymással is ellentétben állnak, a migráci

bemutatja, ütközteti azok érveit, majd megál

olyan szerepet betölteni, hogy az emberi fej

egyetem TTK Földtudományok Doktori 

migráció kérdéseit, hanem a Magyarországot 

migráns tömeg a világ 7 milliárdos lakosságá

hazájában éli le az életét! Talán ezzel is 

telepedett át az anyaországba, annak ellenére, 

is két nagyobb bevándorlási hullám indult 

illetve mely területeket preferálják lakhatási 

a magyar migrációs politika lehetséges útjait 
mutatja be.

A második fejezetben –   
 

hazai afrikanisták doyenje, Búr Gábor törté
nész, az ELTE BTK habilitált egyetemi 

magyar országi Afrika Kutatóközpont veze
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ten foglalkoznak a szubszaharai migráció 

jogi háttérrel, majd a rabati folyamat és a 
lisszaboni döntés hatásaival. Külön bemutat
ják az afrikai országok migrációval kapcsola
tos tevékenységét, helyi és regionális szin

döntések sorozata várható ezen a téren, de 

lehetetlenség. Hozzá kell szoknunk, alkal

Külön foglalkozik az afrikai migránsok hely
zetével a nagyvilágban, Európában illetve 
hazánkban. Véleménye szerint az afrikai 
beván dorlók létszáma ugyan alacsony, de 
min denképpen érdemes velük kapcsolatosan 

urbanizáció és a vándorlás összefüggéseit 
vizsgálja, azon belül kiemelten az Európai 

jelenlegi útvonalakat, beleértve a légi, a ten
geri és szárazföldi útvonalakat, majd pedig a 
nagyobb városokat és az urbanizáció hatását 

Balázs, a Magyar Honvédség századosa, 
doktorandusz hallgató, aki az arab tavasz 

arról, hogy a sokak által forradalomként 

az Európába irányuló migránsok létszáma 
hirtelen megnövekedett, illetve Olaszország 

– bár annak megkezdése óta több mint 6 
hónap eltelt – sajnos nem. Ezt azonban ellen

migráció és hazánk kapcsolatát bemutató 
része, ahol az ezzel kapcsolatos politikai és 
biztonsági dilemmákat is számba veszi, vala

és reagálását a menekültáradattal kapcsolato

Ildikó Hermina antropológus, doktorandusz 
hallgató bemutatja a Brüsszeli Matonge 

mát, mindennapi életét, amely számunkra 
szokatlan, de érdekes információkat tartal
maz, lévén hogy hazánk egyetlen nagyváros
ában sem alakult ki tisztán bevándorlókból 

ráns léttel kapcsolatosan. A fejezet záró 

amelyek az afrikai kontinenssel kapcsolatos 
tevékenységeket folytatnak itthon és Afrika 
számos országában is egyaránt. Glied igen jó 
érzékkel mutatja be a migráció és integráció 
összefüggéseit, majd a hazai migráció törté

sorsát. Láthatjuk, hogy a civil szervezetek 
milyen tevékeny módon vesznek részt az 
afrikai bevándorlók integrációjában és a 

vezettek professzionalizálódását. 
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A harmadik fejezet – E  
 – a migráció európai dimenzióit mutatja 

tanársegéde, a nemzetközi népességmozgás 

a legális migráció Európai Uniós szabályozá
sának példáján keresztül. Megis mer kedhetünk 
a nemzetközi migráció jelenségével, annak 

lis bevándorlók szociális helyzetére, a család

diákokra és más, egyéb szabályokra. Külön 
érdekessége a tanulmánynak az EU nemzet
közi megállapodásai és a legális migráció 

jegyzi, aki az európai migráció történetét dol

nyomon követhetjük a fontosabb eseménye

pedig az ellentétes kényszerpályák összehan

nyában olvashatunk az Európai Unió jelenle
gi migrációs politikájáról. Részletes informá
ciókat kapunk a modernkori Európában zajló 
népességmozgásokról, a jelenlegi európai 

alakulásáról, majd a migrációs politika eszkö

vást jelent a tagországok számára. Ha valakit 

az EU migrációs politikájának gyakorlati 
része érdekelne, az nem csalatkozik Zámbó 

gus, nemzetközi szakreferens egy esettanul

mokrata politikus által jegyzett és nagy vihart 
kiváltó könyvének tükrében elemzi a német

létszámáról, mentalitásáról és beilleszkedési 

mos társadalom” kialakulásáról szóló tézisei

tömegek eddig sikertelen integrációjára és a 

befogadó társadalommal. A könyvzáró tanul

mény, amely a legális mig ráció körébe tarto
zó szezonális munkavállalás szabályozására 
irányul. 

Dr. Tarrósy István vezetésével hozta a szoká

vánnyal lepték meg nem csak az afrikai kér

migrációval foglalkozó szakembereket, 
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dést vethet fel az európai országok és a szer

rai konfliktussal foglalkoztam leginkább, az 
általa elmondottak felkeltették a figyelme
met, és igyekeztem utánajárni azoknak. 

nosan is kitagadta a fiát, aki az izraeli titkos

ményeket akadályozott meg, de elhagyván a 
muzulmán vallást, keresztény hitre tért.1 A 
Hamász internetes oldalain tette közzé az 
izraeli börtönben fogva tartott Haszan Juszuf 
sejk levelét, amelyet a cellájából csempésztek 
ki, amelyben közli, hogy családja megtagadja 
fiát, Moszab Juszufot. A sejk sajnálatát fejez
te ki a történtek miatt, de közölte, hogy nem 

2 
Ezt a számunkra szokatlan reakciót a már 

1

2

magyarul is kiadásra került. 
A könyv Moszab Hasszán Juszef életének 

közel 10 évét mutatja be, mint olyan embe
rét, aki egy nemzetközi terrorszervezet veze

szervezet legsötétebb titkaiba is bepillantást 

múlt lezárását elhozni azoknak a családok
nak, melyek hozzátartozói áldozatul estek a 
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tázza a tényeket egyes kulcseseményekkel 
kapcsolatban, feltárjon bizonyos titkokat és 
reménységet adjon arra nézve, hogy a lehe

az izraeli katonák általi letartóztatását és 
annak módját, az olvasó megdöbben és felhá
borodik, nem érti, hogy egy tinédzserrel szem
ben mért kell ilyen keményen fellépni. Erre 

fejezetben, ahol információkat kaphatunk 

Meleg szeretettel emlékezik meg a nagyapjá

mára hitelessé tették a muzulmán vallást. 
Láthatjuk, hogyan válik az apja megbecsült 

nok többsége inkább a pornó mozikban és 
kávézókban töltötte az idejét, mintsem a 
mecsetekben, ahová csak azok az öregek jár

mennybe akartak jutni. Olvashatunk az egyip
tomi Muzulmán Testvériség létrejöttének 

hogyan rázta fel az iszlámot a nyugalmi álla

ni az embereket a világi társadalom erkölcs

Testvériséghez, amelynek a sötét oldalát 

tekben a család életén keresztül nyomon 

sodródott maga is bele az intifádába. Az inti
fádába, abba a felkelésbe, amely kirobbanásá
hoz egy tragikus félreértés vezetett, nem pedig 

ellen.

élére állt, de hamarosan összeütközésbe keve
redett a muzulmán Hamasz és Iszlám Dzsihád 

csak az izraeliek, de egymás ellen is egyre 

 Véle ménye szerint Arafat teljesen fél
revezette a nyugati országokat, akiknek 

pedig terrorcselekményekre adott parancsot és 
mindent megtett a háború korlátlan kiterjesz
tése érdekében. Arafat számára – az akkori 
Hamasszal ellentétben – nem a palesztinok 

klientúrája vagyonosodása, hatalma volt a 
fontos, és ezért mindenre képes volt, akár az 

varba torkollott, bezártak a boltok, az orvosi 

nagyobb diákok maszkot viselve sztrájkot 

Dzsabalia menekülttábor négy palesztin lakója életét 

menekülttáborban zavargások törtek ki, majd a hely

egyre inkább radikalizálódó muzulmán közösségek 
általi fenyegetésre a figyelmet, amely miatt baloldali 
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rekek se járhattak iskolába. Az addig kevés
bé militáns Hamasz kapcsolatba kerül a 
Hezbollahhal, majd radikalizálódik és tagjai 
– több más palesztin szervezettel együtt – 
öngyilkos merényleteket, terrorakciókat haj

vezet teljes egészében egy militáns terrorista 

kapcsolatát is megváltoztatja.
Moszab hamarosan köveket kezdett dobálni 

majd – miután az apját letartóztatta az izraeli 

ban megpróbált fegyverekhez jutni. Ez a 

vétel miatt letartóztatták és bebörtönözték. A 
börtönben átélt események hatására, úgy dön
tött, hogy jelentkezik az izraeli titkosszolgá

zik a bizalmukba, meggyilkolja közülük azt, 
akit csak lehet. Az izraeliek elfogadták a fel
ajánlkozását, és már a börtönben el kezdett 
nekik dolgozni, majd átkerült egy enyhébb 
fokozatú börtöntáborba, ahol bár kompromit
tálódott, az apja miatt nem esett bántódása. Itt 
kezdte felismerni, hogy a palesztinoknak nem 
a zsidók a legnagyobb ellenségei, hanem 

boszorkányüldözéseket tartanak, másokat arra 

tartsanak be, amik valójában a Koránban nem 

fel benne, az iszlám nevében elkövetett terror
cselekményekkel kapcsolatosan. Közben 
egyre jobb kapcsolatba került az izraeliekkel, 

ták tanulmányait és minden egyes újabb talál

halott.” Közben találkozott egy angol keresz

ment, majd az ott tapasztaltak miatt éveken 
keresztül rendszeres látogatója lett a közös
ségnek. Lassan megváltozott a gondolkodása, 

tulajdonságukkal együtt. Rájött, ha el is üldöz

sem hagynák abba a háborúskodást, hanem a 

Komoly várakozással tekintett a palesztin 
– izraeli tárgyalásokra, amikor az izraeliek 

elmenekült palesztinok számára is. Amikor 

te a hitét a konfliktus békés megoldásában, 

megkeseredett, amikor látta, hogyan rob
bantják ki a palesztinok a második intifádát, 

elterveztek.6 A fölöslegesen kirobbantott fel
kelésnek több száz ártatlan áldozata lett mind 
palesztin, mind pedig izraeli oldalról, ezért 
Moszab az öngyilkos merényleteket és az 
izraeli ellencsapásokat látva úgy döntött, 

6 Hivatalosan a második intifáda néven ismert véres 
felkelés a palesztin népharag spontán megnyilvánulá
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ott megszerzett értesüléseit megosztotta a 

véres terrorakciókat civilek ellen, akiknek a 
tevékenységét aztán sikeresen felszámolták. 
A sikeres akciók mellett az apját is igyeke
zett megoltalmazni, ami egyszer csak úgy 

mást, abba akarta hagyni ezt a fajta munkát. 

dulni az ügynöki munkából, majd pedig 
Amerikába vándorolt ki, ahol végül megkap

olvasmány, nem csak a jó történet vagy a for

a napilapokból ismerjük. Javaslom mindenki

jó könyvet olvasna, ami több mint fikció.

kötés

E  E
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