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Köszöntő

Tisztelt Olvasók!
Sütő András fogalmazta meg örök ér-
vényűen: „Önmagát becsüli meg min-
den nemzedék azáltal, hogy tudomá-
sul veszi: a világ nem vele kezdődött.” 
Tudjuk, hogy a fiatal generációtól azt 
kapjuk vissza, amit most adunk az idő-
seknek. Mi, akik tisztelettel nézünk ob-
sitos katonatársainkra, azon vagyunk, 
hogy továbbadhassuk azt az öröksé-
get, amit tőlük kapunk, és abban hi-
szünk, hogy aki a holnapot szeretné 
látni, a tegnapra is figyelnie kell. 

A Magyar Honvédség jövőjét is alap-
vetően meghatározza, hogy milyen 
módon bánik a már nyugállományban 
lévő állománnyal. A haderőfejlesztés-
nek nemcsak az új eszközök, szoftve-
rek beszerzése és az aktív állomány 
tudásmenedzsmentje a fontos, hanem 
a fejlesztés része a több mint negyven-
ezer nyugállományú katonát és hon-
védelmi alkalmazottat érintő Obsitos 
Program is. 

Az ENSZ-közgyűlés 1991-ben október 1-jét az idősek világnapjává  
nyilvání totta, így ez a hagyomány kereken három évtizedre nyúlik vissza.  
Ezen a napon világszerte köszöntik az időseket, így engedjék meg, hogy én  
is tisztelettel köszöntsem az Obsitos magazin időskorú olvasóit.

A címben olvasható jelmondatot 
Partheniosz ókori görög költő-
nek, Vergilius tanítójának tulaj-
donítják. Az időt mint legjobb ta-

nácsadót számomra a nyugállományú 
katonák élettapasztalata és bölcses-
sége jelképezi. A tanulás élethosszig 
tartó folyamat, emiatt szükségünk van 
arra, hogy részesüljünk az Önök évti-
zedek alatt összegyűjtött tudásából, 
tapasztalatából.

Tisztelt Nyugállományú 
Bajtársaim!
A köszöntés elsősorban köszönettel 
kell hogy párosuljon. Sok mindenért 
tartozunk hálával, hiszen minden ge-
neráció az elődjei tudására építkezhet 
csak. A társadalomért végzett hosszú 
szolgálatuk és tapasztalataik híján mi 
nem tudnánk elvégezni azt a felada-
tot, amelyet az állandóan változó világ 
megkíván. Ezért számítunk Önökre 
a  legújabb fejlesztéseink során, ter-
veim szerint intenzíven fogjuk tartani 
a kapcsolatot.

Hálával tartozunk azért a hazaszere-
tetért, amellyel csak az igazán elhivatot-
tak büszkélkedhetnek, valamint azért 
is, hogy katonaként az életüket hazánk 
védelmére tették fel, és bármilyen ne-
hézséggel néztek is szembe, elhivatott-
ságukat sohasem veszítették el.

Erkölcsi magatartásban, tartásban, 
szaktudásban is Önök teremtették meg 
azt az alapot, amelynek köszönhetően a 
katonákat ma a társadalom megbecsült 
és teljes jogú – valamint egyre kedvel-
tebb – tagjának tekintik. A Magyar Hon-
védség ugyanakkor egy nagy család 
is, ahol az idősebb katonagenerációk 
az  idősebb családtagok szerepét töl-
tik be. Tudom, hogy az aktív állomány 
mindig bátran fordulhat Önökhöz taná-
csért, javaslatért, jó szóért. Köszönjük, 
hogy még mindig aktívak, az életünk 
részei, mert így együtt dolgozhatunk 
honvédelmi céljaink megvalósításáért.Fo
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Az idő az ember 
legjobb tanácsadója

Tisztelt Obsitos Bajtársaim!
A Magyar Honvédség teljes személyi ál-
lománya nevében tiszteletemet, meg-
becsülésemet és hálámat fejezem ki 
Önöknek. Szeretettel köszöntöm Önö-
ket az idősek világnapja alkalmából.

A honvédelem ügyében továbbra is 
számítunk Önökre! Kérjük, ha alkalom 
nyílik rá, legyenek a segítségünkre szé-
les körű tapasztalatukkal, elhivatott-
ságukkal, tanácsaikkal és bölcsessé
gükkel. Segítségükkel, támogatásukkal 
a Magyar Honvédség a térség legmo-
dernebb és legütőképesebb nemzeti 
haderejévé válhat, amelyben az Önök-
höz hasonló, a hazához hű katonák tel-
jesítenek szolgálatot.

Kívánok mindannyiuknak további 
tevékenyen eltöltött boldog éveket, 
jó erőt és egészséget az év minden 
napján!  

Dr. Ruszin-Szendi Romulusz   
altábornagy,  

a Magyar Honvédség parancsnoka

A honvédelmi tárca idei idősek napi ünnepségének résztvevői
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KÖSZÖNET A LÉGTÉR EGYKORI OLTALMAZÓINAK

„SI VIS PACEM, 
PARA BELLUM!”

30

8

Húsz évvel ezelőtt, 2001. június végén lezárult az MH 11. 
Duna Vegyes Légvédelmi Rakétaezred felszámolása. A kerek 
évforduló alkalmat ad arra, hogy köszöntsük az ezrednél és 
annak jogelődjeinél szolgált katonai és polgári alkalmazotti 
állományt, köszönetet mondjunk helytállásukért.

2021 nyarán lépett hatályba az új Nemzeti 
Katonai Stratégia. A dokumentum időszerű
ségéről, részleteiről, kapcsolódásáról a Hon-
védelmi és Haderőfejlesztési Programhoz 
Németh Gergely, a Honvédelmi Minisztérium 
védelempolitikáért felelős helyettes államtit-
kára beszélt az Obsitos magazinnak. 

„PÁRBESZÉDBEN KELL LENNÜNK”10 Szeptember 5. és 12. között Magyarországon rendezték 
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. Berta Tibor dan-
dártábornokkal, katolikus tábori püspökkel beszélgettünk 
a rendezvényről. A püspök az interjúban elmondta: „Mindig is 
nagyon fontosnak találtam, hogy a nyugállományú katonákat 
is megszólítsuk. Azt gondolom, ennek a jövőben erőteljeseb-
ben kell történnie. Szeretném, ha a szolgálatunk kicsit jobban 
nyitna a nyugállományúak felé.” 
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Kitüntetések, elismerések
Magyarország honvédelmi minisztere és a Magyar Honvédség parancsnoka az idősek világnapja 
és nemzeti ünnepünk, október 23. alkalmából a nyugállományúak szervezetei, valamint  
a honvédelem ügye érdekében végzett kiemelkedően eredményes munkájukért kitüntetéseket, 
elismeréseket adományozott nyugállományú katonák, nyugdíjas honvédségi dolgozók,  
valamint polgári személyek részére.

Magyarország honvédelmi miniszte-
re az idősek világnapja (október 1.) 
alkalmából

•  A Honvédelemért Kitüntető Cím 
I. fokozatát adományozta: Nagy 
Istvánnak. 

•  A Honvédelemért Kitüntető Cím II. 
fokozatát adományozta Szabó Zoltán 
ny. hör. ezredesnek és Deli Pálnak. 

•  A Honvédelemért Kitüntető Cím  
III. fokozatát adományozta: Magyar 
Jánosnak.

•  Az Aranykor Kitüntető Cím arany fo-
kozatát adományozta: Gulyás Gábor 
ny. ezredesnek, Csécs István ny. alez-
redesnek, Deák Ferenc ny. alezredes-
nek, Muhi József ny. alezredesnek, 
Terebes Sándor ny. alezredesnek,  
Mihály Miklós ny. őrnagynak és  
Preising Konrád ny. századosnak.

•  Az Aranykor Kitüntető Cím ezüst fo-
kozatát adományozta: Bobori Károly 
ny. ezredesnek, dr. Gulyás Kálmán ny. 
ezredesnek, Kis Lóránt János ny. ezre-
desnek, Dobszai József ny. alezredes-
nek, Kende Lajos ny. alezredesnek, 
Mé  száros Károly ny. alezredesnek, 
Orosz Ferenc ny. alezredesnek, Toma 

József ny. alezredesnek, Udvarnoki 
János ny. századosnak, Rada János 
ny. törzszászlósnak, Szántai József 
ny. törzszászlósnak és Bolla Ferenc 
ny. zászlósnak. 

•  Az Aranykor Kitüntető Cím bronz fo-
kozatát adományozta: Benő Gyula 
ny. alezredesnek, Dezső József ny. 

alezredesnek, Varga János ny. alezre-
desnek, Kondor Lajos ny. alezredes-
nek, Koroknay Csaba ny. alezredes-
nek, Vajthó Zoltán ny. alezredesnek, 
Zakariás Zoltán ny. alezredesnek, 
Orbán István ny. őrnagynak, Szanisz-
ló András ny. századosnak, Gyaponyi 
Sándor ny. főtörzszászlósnak és An-
tal János ny. törzszászlósnak. 



6 OBSITOS

KIVÁLÓSÁGAINK

•  Miniszteri elismerő oklevelet adomá
nyozott: Kiss Boldizsárnénak és Mavr 
ni Zsigmondnénak. 

•  Emléktárgyat adományozott: Bíróné 
Fürst Juditnak, Kende Lajosnénak, 
Tokodi Istvánnénak, dr. Lontai Lajos 
ny. altábornagynak, dr. Kádár Sán-
dornak, Pusztai Sándornak, Kabai 
Istvánnénak, dr. Alt Ernőnek és dr. 
Pethőné dr. Fodor Katalinnak. 

•  Emlékplakettet adományozott: id. 
Alács Sándornak, Antal Tibornak, 
Fejes Istvánnak, Varga Ferencnek és 
Lenkefi Józsefnek. 

•  A Magyar Honvédség parancsnoka 
emléktárgyat adományozott: Bruck-
ner Béla ny. alezredesnek, Peti József 
ny. alezredesnek, Tyukász Péterné 
nyá. törzszászlósnak, Lőrincz Vin-
ce  ny. alezredesnek, Vizi Ferenc ny. 
alezredesnek.

Magyarország honvédelmi minisz-
tere nemzeti ünnepünk, október 23. 
alkalmából
•  A Honvédelemért Kitüntető Cím I. 

fokozatát adományozta: Jahrsdörfer 
Otto Stephannak, dr. Horváth Kál-
mánnak és dr. Sifter Rózsának. 

•  A Honvédelemért Kitüntető Cím II. fo-
kozatát adományozta: dr. Bognár Ba-
lázs tű. dandártábornoknak, Káplár 
Bélának, Koloszár Péternek, Mézer 
Ferencnek, Müllerné dr. Juhos Berna-
dettnek és Sinkó Ferencnek. 

•  A Honvédelemért Kitüntető Cím III. 
fokozatát adományozta: Nagy Zol-
tán tű. alezredesnek, Varga András 
tű. alezredesnek, Beke Viliam ny.  
alezredesnek, Doma Sándor ny. alez-
redesnek, Pintér Tibor ny. alezredes-
nek, Posztl Mihály ny. alezredesnek, 
Salga Dezső ny. alezredesnek, Balázs 
György ny. századosnak, Varga Károly 
ny. főtörzszászlósnak,  Juhász Gábor 
ny. zászlósnak, Pataki Ernő István ny. 
zászlósnak, Abonyi Györgynek,  Bor-
bély Andrásnak, Székelyné Kovács 
Erzsébetnek, dr. Sári Erzsébetnek, 
Erb Lajosnak, Eszes Boldizsárnak, Fe-
renczi János Zoltánnak, Frauenhoffer 
Mártának, dr. Gulyás Renátának, Jász 
Pálnak, Sámel Józsefnek, Schmid 
Christian t. főtörzsőrmesternek, dr. 
Tallós Bálintnak, dr. Tigelmann Évá-
nak, Tóbiás Ferencnek, Tóth Zoltán-
nak és Vámosi Jánosnak.

•  Az Aranykor Kitüntető Cím bronz 
fokozatát adományozta: dr. Faragó 
János ny. ezredesnek, Reindl Lász-
ló ny. őrnagynak és Pesti János ny. 
zászlósnak. 

Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc eszmeiségének megőrzése 
és ápolása érdekében végzett tevé-
kenysége elismeréséül 
•  Maléter Pál Emlékérmet adományo-

zott: Bagyinszki Zoltánnak és Lánczy 
Lajos Lászlónak. 

•  Emléktárgyat adományozott: Bartos 
Gyulánénak, Storjánné Gömöri Évá-

A társadalmi szervezetek 
honlapjainak elérhetősége
BEOSZ: https://www.beosz.hu/
HOKOSZ: https://www.hokosz.hu/
Hosz: https://www.hsz.hu/
HODOSZ: https://www.hodosz.hu/
MATASZ: https://matasz.com/hun/
HTBK OKSZ:  https://www.htbk.hu/

nak, Kusnyár Sándor Mihály ömt. őr-
nagynak, Hámori Vilmosnak, Stomp 
Ferenc ny. alezredesnek, Czellér Ár-
pádnak és Varga Bélánénak.

•  Emlékplakettet adományozott: Da-
rai Ferenc Andrásnak és Takács 
Gyulának.

A Magyar Honvédség parancsno-
ka nemzeti ünnepünk, október 23. 
alkalmából
•  Életút Érdemjelet adományozott:  

Dr. Földes Ferenc ny. ezredesnek.

•  Emlékplakettet adományozott: Salga 
Dezsőné ny. törzszászlósnak, Falusi 
Károly József ny. alezredesnek, Mar-
kó Csaba István ny. főtörzsőrmester-
nek, Tóth Lajos ny. zászlósnak és Bója 
Lajos ny. főtörzsőrmesternek.

Gratulálunk a kitüntetetteknek és elis-
merésben részesítetteknek!
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Gidránok az akadálypályán
Az idén átadott Gidránokkal tartottak 
vezetési gyakorlatot az MH 25. Klapka 
György Lövészdandár 36. páncéltö-
rőrakétaosztályának katonái. A  ki-
képzés során a harci támogató páncé-
lozott járművek vezetőinek különféle 
akadályelemekből álló pályákat kel-
lett teljesíteniük.

Új elnöke van a HTBK-nak
A Honvédség és Társada-
lom Baráti Körök Országos 
Közhasznú Szövetségének 
(HTBK OKSZ) elnöke, Szele-
kovszky Ernő ez év febru-
árjában elhunyt. Utódjául 
a  szeptember 30ára ösz-
szehívott közgyűlés dr. Var-
ga József ny. ezredest (a ké-
pen balra), a civil szervezet 
korábbi alelnökét választot-
ta. A 25 évvel ezelőtt ala-
kult HTBK céljai nem változ-

tak az elmúlt két és fél évtizedben: a honvédelem ügyének 
támogatása, a polgári lakosság és a katonák kapcsolatá-
nak erősítése, a fiatalok hazafiságra nevelése és a Kár-
pátmedence népei közötti kapcsolat és bizalom megerő-
sítése. A  zászlóbontást követően sorra alakultak e célok 
érdekében a baráti kör egyesületei, s az évezred forduló-
jára országos szervezetté terebélyesedtek. Tevékenységük 
később kibővült a hadiemlékek ápolásával, hadisírok feltá-
rásával és rendbehozatalával.

Új szolgálati forma
Sajtótájékoztatón beszélt Benkő Ti-
bor honvédelmi miniszter a Magyar 
Honvédség új, állandó szolgálati for-
májáról, az önkéntes katonai szolgá-
latról, amelyet elsősorban azon fia-
talok részére hoztak létre, akik idén 
felvételiztek valamelyik felsőoktatá-
si intézménybe, de a pontjaik száma 
nem érte el a bejutási küszöböt.

Két nemzet huszártisztje
Szülővárosában, Karcagon mutatták be a Fab-
riczy Kováts Mihály (1724–1779) huszár ezredes 
életét feldolgozó kötetet. Az ünnepélyes könyv-
bemutatón Németh Szilárd, a Honvédelmi Mi-
nisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhe-
lyettes méltatta a Magyarországon és az Amerikai 
Egyesült Államokban is ismert és elismert katonát.

„1000 év katonái”
Komáromban befejeződött a Honvé-
delmi Minisztérium által meghirde-
tett „1000 év katonái” elnevezésű hon-
védelmi vetélkedő. A megmérettetés 
keretében a résztvevők megismer-
kedhettek a magyar történelem ki-
emelkedő katonai sikereivel, egyben 
képet kaptak a Magyar Honvédség fel-
adatairól, illetve modernizációjáról.

Esküt tettek
Az augusztus 20i állami ünnepség ré-
szeként idén is a Parlament épülete 
előtt került sor a tisztavatásra. A Kos-
suth téren a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Hadtudományi és Honvéd-
tisztképző Karán végzett 77 fő sorako-
zott fel, hogy letehesse katonai esküjét. 
Mellettük – immár negyedszer – ön-
kéntes tartalékosok, továbbá a polgá-
ri életből állományba vett pályakezdő 
hivatásos és szerződéses tisztjelöltek 
ugyancsak álltak az avatandók között. 
A ceremónia zárásaként JAS–39EBS HU 
típusú vadászbombázókból álló há-
romgépes kötelék hajtott végre díszel-
gő áthúzást, így köszöntve a frissen es-
küt tett állományt.
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Másrészt elindította a  Zrínyi Honvé-
delmi és Haderőfejlesztési Programot, 
lehetővé téve, hogy hosszú évek alulfi-
nanszírozottsága után a  Magyar Hon-
védség (MH) megújuljon, és a rendszer-
váltás óta nem tapasztalt legátfogóbb 
haderőátalakításon és fejlesztésen 
mehessen keresztül. A  Nemzeti Kato-
nai Stratégiában (NKS) kiemelt szerepet 
kap a Honvédelmi és Haderőfejlesztési 
Program (HHP), azon belül is a védel-
mi ipar fejlesztése, amelyek eredmé-
nyeképpen az  MH regionális szinten 
válik meghatározó és a kor színvona-
lán alkalmazható haderővé – fogalma-
zott Németh Gergely, hozzátéve, hogy 
a 2021ben jóváhagyott Nemzeti Kato-
nai Stratégia egyértelműen nyilatkozik 
arról: Magyarország egyetlen államot 
sem tekint ellenségnek, a  megújuló 
nemzeti önerő azonban a  21. század 
gyorsan változó biztonsági környezeté-
ben szükségesebb, mint a  hideghábo-
rút követően bármikor. 

nológiai és katonai változásainak ered-
ményeképpen egyre gyakoribbá váltak 
a  váratlan, gyorsan terjedő, szürkezó-
nás, egyszerre több műveleti terüle-
tet (a szárazföld, tenger, légtér mellett 
főként a kiberteret, de egyre inkább 
a  világűrt is) érintő, hibrid eszközökre 
támaszkodó válságok és konfliktusok. 
Az elmúlt évtizedben több, gyorsan esz-
kalálódó, globális hatású stratégiai sokk 
is érte Európát: idesorolható a 2015
ös illegális migrációs válság, az  Iszlám 
Állam felemelkedése, vagy akár a Krím 
félsziget annexiója. Ezek az események 
lényegesen átalakították hazánk véde-
lempolitikai gondolkodását, szükséges-
sé téve az összkormányzati együttmű-
ködés további erősítését. A rohamosan 
változó biztonsági környezetre reagál-
va a kormány egyrészt döntött a védel-
mi kiadások számottevő növeléséről, 
így 2024ig a védelmi kiadások elérik 
az  éves GDP két százalékát, eleget té-
ve ezáltal NATOkötelezettségeinknek. 

„Si vis pacem, para bellum!”
Idén nyáron lépett hatályba az új Nemzeti Katonai Stratégia. A dokumentum időszerűségéről, 
részleteiről, a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programhoz való kapcsolódásáról Németh  
Gergely, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért  felelős helyettes államtitkára beszélt 
az Obsitos magazinnak.

Reagálva a kiszámíthatatlanra
Változó biztonsági környezetünket 
olyan gyorsan kialakuló válságok jel-
lemzik, amelyek a távoli térségekből is 
rendkívül rövid időn belül gyűrűzhet-
nek be régiónkba. Az utóbbi évtizedek 
politikai, gazdasági, demográfiai, tech-
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Megújult stratégia
Kérdésünkre, miben különbözik mar-
kánsan a 2021es NKS kilenc évvel 
ezelőtti elődjéhez képest, a helyettes 
államtitkár kifejtette: a kormány prio
ritásai közé emelte a Magyar Honvéd-
ség megújítását, és döntést hozott 
arról, hogy legkésőbb 2024ig a védel-
mi kiadások elérik a hazai össztermék 
2 százalékát, ezen belül a haditechnikai 
fejlesztésekre a kiadások 20 százalékát 
fordítja. Ezzel szemben a 2012es NKS
ben a kormány még arra tett vállalást, 
hogy 2016ig nem csökkenti a védelmi 
költségvetést, majd 2016tól kezdődő-
en fokozatos emeléssel 2022re eléri 
a GDP 1,39%át. A szükséges források 
rendelkezésre állásával a 2021ben ki-
adott Nemzeti Katonai Stratégia sokkal 
részletesebben tudja meghatározni 
a fejlesztési irányokat. Iránymutatást 
nyújt olyan feladatok végrehajtásához, 
mint az elrettentés és védelem, az or-
szágon belüli és nemzetközi együttmű-
ködési képesség kialakítása, az ellenálló 
képesség (reziliencia) erősítése és a ka-
tonát mint embert középpontba állító 
humánpolitika kialakítása. Az új NKS 
az összkormányzatiság jegyében az át-
fogó védelmi képességek szervezeti, 
humán, doktrinális, oktatási, kiképzé-
si és vezetési területeinek, a  Magyar 
Honvédség szervezeti kultúrájának fej-
lesztéséhez, a védelem nemzeti együtt-
működési folyamatainak erősítéséhez, 
illetve a védelmi ipari kapacitások tuda-
tos növeléséhez is támpontul szolgál. 
Az NKS végrehajtása által a jövő Magyar 
Honvédsége a kor követelményeinek 
megfelelő, szemléletében, szervezeti 
kultúráját és haditechnikáját tekintve 
is megújult, jól szervezett, önállóan és 
szövetségi keretek között is hatékonyan 
alkalmazható, képességeit tartalékos 
rendszerrel megerősítő, fenntartható 
haderővé válik, amely regionális össze-
hasonlításban is kész vezető szerepet 
vállalni – részletezte Németh Gergely.

Nemzeti ellenálló képesség 
Az NKS egyik új eleme az ellenálló ké-
pesség megteremtésének, megerősí-
tésének szerepe. Németh Gergely úgy 
fogalmaz: a nemzeti ellenálló képesség 
kérdéskörével a NATO csupán 2016 
óta foglalkozik részletesebben, ugyanis 
a Szövetség állam és kormányfői a var-
sói csúcstalálkozó záróközleményében 
nyilvánították ki eltökéltségüket mind 
a Szövetség egésze, mind a tagállamok 
nemzeti ellenálló képességének növelé-
se mellett. Ekkor fogadták el az ellenálló 
képesség hét alapkövetelményét, ame-
lyek az alábbiak: a kormányzás folyto-
nossága, ellenállóképes energiaellátás, 

tömeges mozgások ellenőrzése (főként 
azért, hogy az ne veszélyeztesse a ka-
tonai erők mozgását), ellenállóképes 
élelmiszer és vízkészletek biztosítása, 
tömeges sérülések kezelése, ellenálló-
képes kommunikációs rendszerek és 
ellenállóképes közlekedési rendszerek 
fenntartása. Az ellenálló képesség meg-
valósítása az úgynevezett polgári felké-
szültség révén történik, melynek három 
fő funkciója van: a  kormányzás folyto-
nosságának a biztosítása, a létfontossá-
gú szolgáltatások biztosítása, valamint 
a katonai műveletek civil eszközökkel 
történő támogatása. Hazánk vonatko-
zásában a  2020 áprilisában elfogadott 
új Nemzeti Biztonsági Stratégia (NBS) 
ugyancsak tartalmazza a nemzeti ellen-
álló képességre vonatkozó nézeteket és 
követelményeket. Az  NBS megállapítja, 
hogy Magyarország nemzeti ellenálló 
képességének fokozását egyaránt meg-
követeli a tömegpusztító fegyverek, a 
terrorizmus, a kibertámadások, a hibrid 
műveletek és a katasztrófák elleni véde-
lem. Az NBSben nagyon markánsan fo-
galmazódik meg az az  elkötelezettség, 
hogy Magyarország 2030ra Európa öt, 
illetve a világ tíz legbiztonságosabb or-
szágának egyike legyen. Az új Nemzeti 
Katonai Stratégiában szintén jelentős 
szerepet kapott a nemzeti ellenálló ké-
pesség kérdésköre. Erősítéséhez jelen-
tős mértékben járul hozzá a nemzetgaz-
daság teljesítményének és ezzel együtt 
a nemzeti védelmi ipari kapacitásoknak 
a fokozása. A magas szintű nemzeti el-
lenálló képesség erősíti az országvédel-
mi képességet, valamint javítható általa 
a  társadalom azon képessége is, hogy 
a katonai, rendvédelmi és civil tevékeny-
ségek kombinált alkalmazásával el tudja 
hárítani a veszélyeket, fenyegetéseket 
és támadásokat, kezelni tudja azok kö-
vetkezményeit, és gyorsan helyre tudja 
állítani működőképességét. A  Magyar 
Honvédség és a Magyarország terüle-
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tén tevékenykedő szövetséges haderők 
feladatvégrehajtásának sikere nagy-
mértékben függ a civil (nem katonai) 
képességek támogatásától.

Fenntarthatóság és garancia
Németh Gergely elmondta: a Nemzeti 
Katonai Stratégiában, valamint a Honvé-
delmi és Haderőfejlesztési Programban 
foglaltak anyagi finanszírozása stabil és 
folyamatos. Magyarország Kormánya 
elkötelezett a honvédelmi költségvetés 
dinamikus növelése és a NATO felé tett 
vállalások teljesítése mellett. Követke-
zetesen tartja a 2016os, honvédelmi 
kiadások és a hosszú távú tervezés 
feltételeinek megteremtését szolgáló 
költségvetési források biztosításáról 
szóló kormányhatározatban foglalta-
kat, ezzel szilárd, tervezhető alapokra 
helyezte a honvédelem pénzügyi fel-
tételrendszerét. A 2024re célként ki-
tűzött, a  GDP 2  százalékának védelmi 
célokra fordítása mellett minden lehe-
tőséget kihasználnak arra is, hogy nem-
zetközi forrásokat vonjanak be a  fej-
lesztésbe (például a NATO Biztonsági 
Beruházási Programján, vagy esetlege-
sen a most induló NATO Innovációs Ala-
pon keresztül), de a hatékonyság növe-
lése érdekében folyamatosan vizsgálják 
a többnemzeti, illetve regionális keretű 
megvalósítás lehetőségeit is. A HHPra 
2022ben mintegy 479 milliárd forintot 
fordíthat a tárca, ami duplája az előző 
évinek. „Ez a költségvetés biztosítja, 
hogy a Magyar Honvédség a lehető leg-
jobban tudja végrehajtani a feladatokat 
hazánk védelme, a haderő felkészítése, 
modernizálása és a szövetségesi köte-
lezettségeink teljesítése érdekében. Tö-
rekvéseinkről, terveinkről és az eddig 
elért eredményekről a NATO és szövet-
ségeseink is elismerő véleménnyel van-
nak” – mondta Németh Gergely. 

 Révész Béla
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Aktuális

– Ha mérleget kellene vonni a kong-
resszusról, illetve a megelőző hóna-
pokról, mi az első gondolata?
– Az 1963 és 1965 közötti II. Vatiká-
ni Zsinat előtti 1959es előkészítésen 
hangzott el: „Az egyház, hűen a szent 
alapelvekhez, amelyekre támaszkodik, 
és a megváltoztathatatlan tanításhoz, 
amit az isteni alapító rábízott, életét és 
egységét bátor tettekkel ismét erősítse 
meg, tekintettel a modern idők sajá-
tosságára és kihívásaira.” Az Eucharisz-
tikus Kongresszuson mint világesemé-
nyen igazából és elemeiben ez valósult 
meg. Covid nélkül még szélesebb körű 
külföldi jelenlétnek örülhettünk vol-
na, de így is itt volt a konstantinápolyi 
pátriárka, képviseltette magát az orosz 
ortodox egyház, olyan felekezetek, 
amelyek bár nincsenek egységben 
a római egyházzal, de az egységre va-
ló törekvés kézzelfogható volt a talál-
kozókon, beszélgetéseken, áhítatokon 
és liturgiákon. A  pápa sem véletlenül, 
hanem tudatosan emlegette a beszé-
dében a Lánchidat. Nagyon érdekes, 
hogy egyetlen kongresszus sem akar 
forradalmit felmutatni: pont az a lé-
nyeg, hogy vissza kell menni az isteni 

„Párbeszédben kell lennünk”

Szeptember 5. és 12. között 
Magyarországon rendezték  
a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszust. Berta Tibor 
dandártábornokkal, katolikus 
tábori püspökkel beszélget-
tünk a rendezvényről.

alapítóig. Ferenc pápa is erről beszélt: 
megvannak a  gyökereink, hagyomá-
nyaink, ugyanakkor nagyon nyitottnak 
kell lennünk a társadalom felé, az új ki-
hívásokkal szembesülni kell. 

– Hogyan történhet ez a gya korlatban?
– Például, hogy nem mondhatom el 
ugyanazt a beszédet, prédikációt, ho-
míliát, amit a 12. században vagy akár 
tíz évvel ezelőtt. Mindent aktualizálni 
kell. Úgy kell odavinni az emberek-
hez Jézus tanítását, hogy megértsék. 
Ahogy a pápa is mondta, nem ismé-
telgetni kell az evangéliumot, hanem 
konkrétan aprópénzre kell váltani, 
hogy egy ember életében mit jelent 
2021 őszén Jézus tanítása, példabeszé-
de vagy egyegy mondata.

– A zárómisén százezer ember vett 
részt. Ez azt jelenti, hogy ők meg is 
értették ezt a mára hangolt üzene-
tet, vagy csak igénylik és fogéko-
nyak lennének rá? 
– Bizonyára bőven vannak feladatok, 
már csak azért is, mert, ha megnézzük, 
hogy hányan hányféleképpen értel-
mezték Ferenc pápa miséjét, az megle-

hetős eklektikusságot mutat.  Ugyan-
akkor igaz: az ember értelmez. Például 
egy 9. századi dokumentum nem biz-
tos, hogy igazából arról szól, ahogyan 
én laikusként – vagyis nem az  adott 
korszakot nagyon jól ismerő történész-
ként vagy kutatóként – értelmezem. 
Nem tudom, lehete az egyházon belül 
sikerekről beszélni, ugyanakkor bizo-
nyos adatokból le lehet szűrni követ-
keztetéseket: ilyen például a  keresz-
telők száma a tábori püspökségen, és 
így tovább. Akit megkereszteltek, an-
nak nem biztos, hogy egyből érett hite 
van, de a csíra ott rejlik benne. Lehet, 
hogy csak egy mag, de a csírában ott 
a  lehetőség a termésre – ahogyan Jé-
zus is mondja: teremjetek mindig gyü-
mölcsöt. A „siker” – ha lehet ilyet mon-
dani – szerintem a hétköznapokban is 
látszódott, például a tanúságtételeken 
a Hungexpón, vagy a közösségek szent-
ségimádásán a Szent Istvánbaziliká-
ban, ezeken az eseményeken soksok 
ember vett részt. Biztosan sokakat visz-
szatartott a járvány, ez valószínűleg így 
is marad, de azért a zárómisén, a  fák-
lyás körmeneten látszott a tömeghatás. 
De nem vagyok benne teljesen biztos, 

Ferenc pápa Budapesten
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hogy csupán erre kell törekedni. A nép
egyház kora minden bizonnyal elmúlt. 
Nem is tudom, fontose a  tömeg, bár 
alkalmanként sajátságosan megerősítő 
alkalom tud lenni, ahogy a szeptember 
11ei gyertyás körmenet is a Kossuth 
tértől a Hősök teréig. Ugyanakkor sok-
kal fontosabb, hogy például értettüke 
az  evangéliumi kérdést, amit a pápa 
mondott a  kongresszus zárószent-
miséjén: „Ti kinek tartotok engem?” 
Az egész kereszténységünk azon múlik, 
kinek tartjuk Jézus Krisztust, és milyen 
kapcsolatban vagyunk Jézus Krisztus-
sal. Ezt a kapcsolatot kell megtapasz-
talnunk, megélnünk, elmondanunk, 
tevékenységeinkben és mindennapja-
inkban megjelenítenünk a  családban, 
a munkahelyen, embertársainkkal való 
találkozásaink körülményeiben. Őszin-
tén azt is meg kell mondani, ez sokszor 
nem olyan könnyű.

– Mennyire fogalmaz máshogy a pá-
pa Dél-Amerikában vagy Afrikában, 
mint Magyarországon?
– Azt hiszem, meglehetősen másképp, 
különösen, ami a példáit vagy egyes ki-
fejezéseit illeti. Megvallom, hogy ami-
kor megválasztották, kezdetben nem 
igazán értettem őt, de egy idő után 
megtanulhatóvá vált beszédeinek,  
homíliáinak, megnyilatkozásainak gon-
dolatmenete. Szokták mondani: mind
egyik pápa más, de ha nagyon őszintén 
és nem részrehajlóan megvizsgáljuk, 
valamennyi pápa mondanivalója és ta-
nítása az isteni alapítóig megy vissza. 
Ugyanakkor, még fontosabb, hogy nem 
mindegy, honnan nézzük a világot. Azt 
gondolom, Ferenc pápa egy nagyon 
„magas hegyről” szemléli ezt a világot, 
látja a tengernyi gondot, a megannyi 
világproblémát, ugyanakkor az örömö-
ket is, hiszen nagyon sok információt 
kap az egyes részegyházaktól. Egy-
szerre látja, mi történik Brüsszelben, 
Rióban, New Yorkban, Izlandon vagy 
Ausztráliában. DélAmerikában lel-
kesedésében, élénkségében egészen 
más az egyházi élet, mint Európában, 
de egészen más Afrikában is. A Szent-
atya mindig „ugyanazt mondja”, de 
máshová helyezi a súlypontokat. Ahol 
édesanyám is lakik, él egy magyar– 
argentin és német házaspár, és a ma-
gyar–argentin származású feleségnek 
is másféle a gondolkodása. Ferenc 
pápának is akadnak hasonlatai, gondo-
latai, amelyek nekünk, euró pai ak nak 
kicsit nehezebben érthetők. Amikor 
velünk, püspökökkel találkozott, na-
gyon élénk és figyelmes volt, sokszor 
elmosolyodott. Többek között azt is 
mondta: nagyon fontos, hogy az  Is-

tennel való kapcsolatunk meglegyen. 
Fontos, hogy tegyünk valamit az Isten 
nevében, de az még fontosabb, hogy 
az életünk ott legyen Istennél, mert 
ebből tud kiindulni valójában minden.

– Mi az, amit konkrétan a tábori 
püspökségre le lehet képezni vagy 
útravalóként szolgál?
– Azt mondta, nagynagy nyitottsággal 
kell lennünk az emberek, és nemcsak 
a  Krisztushívők felé, hanem a  ke-
resők, a bizonytalanok felé, és azok 
iránt is, akik nem hívők. A Tábori Lelké-
szi Szolgálatban sok katonával találko-
zunk itthon és külszolgálatban is, akik 
azt mondják, nem kérnek az egyház-
ból, a kereszténységből, a hitből. De 
velük is párbeszédben kell lennünk. 
Attól, hogy egyikünk azt mondja, vala-
mi fehér vagy bal, a másik szerint pe-
dig fekete vagy jobb, még tudnunk kell 
beszélgetni egymással. Meg kell találni 
a középutat. A katonalelkészségben 
nagyon fontos feladat, hogy jelen le-
gyünk a katonák között, és nagyon 
nagyon hétköznapi módon. Nem azzal 
kell odamennem a katonához, hogy 
azonnal térjen meg, és gyorsan fel-
olvasok egy szentírási részt, hogy ez 
a  követendő, hanem teljesen hétköz-
napi beszélgetésekről van szó. Rad-
nóti Miklóst annak idején Sík Sándor 
piarista paptanár, költő készítette fel 
a keresztségre, és Radnóti állítólag azt 
mondta: ezeken a beszélgetéseken el 
sem hangzott az Isten kifejezés, de va-
lójában minden, amiről beszélgettek, 
az Istenről szólt. Ha visszatekintünk 
Ferenc pápának a zárómisén elmon-
dott homíliájára, beszédére, abban 
nem nagyon volt egyházi, vallási, teo-
lógiai szakszó. Ő is azt szeretné, hogy 
mindenki megértse a mondandóját. 

– Mit emelne ki az Eucharisztikus 
Kongresszus kapcsán, ami kimon-

dottan a nyugállományú katonák-
nak szól, vagy ami őket érinti?
– Mindig is nagyon fontosnak találtam, 
hogy a nyugállományú katonákat is 
megszólítsuk. Azt gondolom, ennek 
a  jövőben erőteljesebben kell történ-
nie. Szeretnék nagyon sokakkal talál-
kozni, ha nem is olyan körúton, mint 
amilyenre a honvédelmi miniszter úr 
megy most a különböző szervezetek-
hez, de szeretném, ha a szolgálatunk 
kicsit jobban nyitna a nyugállomá-
nyúak felé. Ebben egy szép és értékes 
feladatot látok. A lelkipásztori szolgá-
latunk mindig elsősorban az aktív kato-
nákhoz szólt, és a nyugállományúakra 
eddig kevesebb figyelem vetült. Most, 
a Covid alatt látszott igazán, mennyi-
re fontos, hogy az ember fizikálisan is 
lássa hallja a másikat, nem csak online, 
a képernyőn vagy telefonon. Beszélhe-
tünk persze úgy is, de teljesen más, ha 
a másik ott van mellettem, és kezet tu-
dok vele fogni, a szemébe tudok nézni. 
Látszott ez a kongresszuson is, és talán 
ez a  legszebb: a krisztusi örömhír lát-
ható jele, hogy tudunk örülni egymás-
nak, tudunk örülni az emberi életnek. 
Szeretném katonalelkész társaimmal 
ezt az üzenetet elvinni a nyugállomá-
nyú katonáknak is, akik úgy szolgáltak 
a Magyar Honvédségben, illetve előtte 
a Magyar Néphadseregben, hogy ta-
lán csak gyermekkorukban tapasztal-
tak meg valamit a kereszténységből, 
az egyházi világból és a vallásosságból. 
Hiszem, hogy üzenetünk nekik is szól, 
még akkor is, ha esetlegesen van ben-
nük egyfajta ellenállás vagy távolság-
tartás a tábori lelkészettel, a vallással, 
az egyházzal kapcsolatban. De ha ta-
lálkozhatnánk, leülnénk és beszélget-
nénk akár csak arról, hogy éppen ősz, 
tél vagy tavasz van, talán egészen szép 
dolgok tudnának a végére kikerekedni.
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Katonák érkezése a zárómisére
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Haderőfejlesztés

A fejlesztési program első lépésé-
ben új, korszerű, egyéni harcásza-
ti felszereléssel látja el a  Magyar 
Honvédséget. A hazai gyártásban 

készült fegyverek mellett a magyar 
honvédek a kor kihívásainak teljes mér-
tékben megfelelő technikai eszközö-
ket kaptak, és az elkövetkező években 
a  szerződésekben rögzített ütemezés-
sel továbbiak is érkeznek.

Mit is jelent mindez 
konkrétan? 
A  Digitális Katona Program kereté-
ben megkezdődött és folytatódik az 
állomány korszerű ruházattal, illetve 
egyéni felszereléssel történő ellátása, 
valamint a honvédség részére korsze-

A Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program a humán-
politikán alapuló honvédelmi pillér mellett a fenntartható és 
alkalmazható képességeket kialakító haderőfejlesztés tartóosz-
lopára épül. A már megkötött szerződések fényében jó érzés azt 
mondani, hogy a Magyar Honvédség a technológiai megújulás 
útjára lépett. A folyamatos kormányzati támogatással, a fejlesz-
tési tervek megvalósításával megteremtődik a feltétele a továb-
bi fejlődésnek, a magas szintű működésfenntartásnak, így  
a Magyar Honvédség a régió egyik meghatározó haderejévé válik.

rű fegyverek beszerzése. A 2018ban 
megkötött szerződés értelmében 2019 
és 2024 év között CarlGustaf M4 pán-
céltörő eszközök érkeznek, melyek egy 
részét a gyártó már leszállította a ma-
gyar félnek.

A tüzér és harckocsiképesség fej lesz
tése területén 2020ban megér kezett 12 
darab Leopard 2A4HU harckocsi, ame-
lyek segítségével folyik az  új technoló-
giára történő átállás, az alkalmazó és 
karbantartó állomány felkészítése és ki-
képzése. A következő években kezdődik 
a modern önjáró taracknak, a Panzer-
haubitze 2000nek (PzH 2000Hu), va-
lamint a világ egyik legmodernebb 
harckocsijának, a  Leopard 2A7HUnak 
a leszállítása. A lövészképességek fejlesztésének 

egyik eszköze lesz a 2022től érkező új 
gyalogsági harcjármű, a „Hiúz”, vagy-
is a LYNX KF41, melynek révén a lövé-
szek magasabb páncélvédettségű, mo-
dern védelmi eszközökkel rendelkező 
harcjárművel gazdagodnak. A harcjár-
művek természetesen mit sem érnek 
a támogató járművek nélkül, így mind 
a harckocsikhoz és tüzérségi eszközök-
höz, mind pedig a gyalogsági harcjár-
művekhez műszaki támogató járművek 
érkeznek majd. 

20. századi eszközök
A páncélozott többcélú moduláris 
harcjárműképesség fejlesztése kereté-
ben már hazánkba érkezett 10 darab 
Eyder Yalcin típusú 4×4es kerékkép-
letű harcjármű, amely a magyar ke-
resztségben a „Gidrán” nevet kapta. Ez 
az eszköz lesz a tervek szerint a hon-
védség szakcsapatainak alapjárműve. 
A  2020 decemberében kötött újabb 
szerződés keretein belül 2022–2023
ban további többcélú 4×4es konfigu-

A Zrínyi Honvédelmi és Haderő 
fejlesz tési Program végrehajtásáról 

A Magyar Honvédség a tech Nológiai megújulás útján

Digitális Katona Program



2021/4. 13

rációjú harcjárművekkel bővül a  Ma-
gyar Honvédség eszközparkja.

A H145M helikopterprogram szerző-
dés szerinti végrehajtása folyamatos, 
ütemterv szerinti. A fejlesztés azonban 
nem áll meg, 2023tól megkezdődik a 
közepes szállítóhelikopter, a H225M 
szállítása és rendszerbe állítása is.

A KC–390 típusú katonai harcásza-
ti szállító repülőgép és a kapcsolódó 
szolgáltatások beszerzésére a Magyar 
Honvédség Parancsnoksága és a brazil 
Embraer cég 2020. november 17én kö-
tött szerződést. Ennek keretében a be-
szerzett repülőgépek leszállítása 2024
ben tervezett.

A légtérellenőrző (radar) képesség 
fejlesztése terén új, aktív háromdi-
menziós légtérellenőrző és tüzérségi 
radarok beszerzése és a légvédelmi 
rendszerbe való beillesztése van fo-
lyamatban. A közepes hatótávolságú 
légvédelmi rakétaképesség beszer
zése a  NASAMSszerződés keretében 
fo lyik. A légvédelmirakétairányítási 
képesség fejlesztése óriási előremoz-

ban, hanem nemzetközi szinten is el-
ismerik, így a NATO védelmi tervezési 
folyamata keretében hazánk erőfe-
szítéseit a Szövetség „jóra” értékelte, 
elismerve ezzel azt a jövőbe mutató 
tevékenységet, amely révén a Magyar 
Honvédség helyreállítja és megerősíti 
képességeit.

A Zrínyi Honvédelmi és Haderőfej-
lesztési Program keretében folyó át-
fegyverzés nemcsak haderőfejleszté-
si, hanem nemzetgazdasági eszköz is. 
A  haderőfejlesztési terv végrehajtá-
sával újjászületik a magyar hadiipar. 
Az  ország függőségének csökkentése 
és a haderő ellátásának biztonsága 
céljából egyre nagyobb mértékben 
vonják be a hazai védelmi ipari bázist 
alkotó magyar cégeket a fejlesztések-
be és gyártásba, valamint az új eszkö-
zöket gyártó cégek is jelentős beruhá-
zásokat valósítanak meg hazánkban.

Átfogó képességnövekedés 
A kor követelményeinek megfelelő új 
technikai eszközök alkalmazási lehe-
tőségei megteremtik a haderő átfogó 
transzformációjának lehetőségét. El-
mondható, hogy a haderőfejlesztési 
program sokkal több, mint a technikai 
eszközök egyszerű cseréje. Az átfogó 
transzformáció érinteni fogja a had-
erő minden képességösszetevőjét, 
úgymint az eljárásrendet, a logisztikát, 
az infrastruktúrát, a felkészítést, vala-
mint a kiképzést, továbbá a személyi 
állomány kiválasztását és felkészítését. 

A Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesz-
tési Program így biztosítja, hogy a Ma-
gyar Honvédség a régió egyik legjob-
ban felszerelt, kiképzett és felkészített 
haderejeként képes legyen megfelelő 
elrettentésre, és a kormány külpolitikai 
céljaival összhangban, reális erőként 
garantálja annak megvalósulását nem-
zeti és szövetségi környezetben, vala-
mint lehetővé teszi a nemzetgazdaság 
fenntartható növekedéséhez történő 
jelentős hozzájárulást.
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Nagy Zoltán 
alezredes

A Magyar Honvédség a tech Nológiai megújulás útján

dulás az elmúlt évtizedhez képest. 
A  SAMOC stacioner változata mellett 
a konténeres telepíthető változatot is 
beszerezzük, melynek alkalmazásával 
a légvédelmi rakétarendszerek fel-
ügyeletét tábori körülmények között 
is végre lehet hajtani.

Az új eszközök természetesen semmit 
sem érnek, ha nem tudnak egymással 
kommunikálni és együttműködni. Az új 
típusú harcászati rádiócsalád szállítójá-
val folyamatos egyeztetés folyik a rádi-
ók különböző harcjárművekbe történő 
beépítése érdekében, továbbá a Digi-
tális Katona Programhoz kapcsolódva, 
a katona egyéni felszerelésének részét 
képező kommunikációs eszközkészle-
tek tesztje is megkezdődött.

Újjászületik a magyar hadiipar
A felsorolt kiemelt és a velük párhu-
zamosan futó további fejlesztések 
egy feszített tempójú, magas szak-
mai színvonalon végzett tervező és 
beszerzőmunka eredményei. Ezeket 
az  eredményeket nemcsak hazánk-

A védelmi ipar beruházásai Magyarországon



OBSITOS

Beszámolók, tudósítások

1414

Példaértékű érdekvédelmi 
munka
A rendezvény ünnepi köszöntőkkel 
vette kezdetét. Czövek János, a Hosz 
elnöke megnyitójában felidézte: im-
máron 30 éve annak, hogy formálisan 
is létrejött a katonai érdekvédelem 
Magyarországon. A Katonák Érdekvé-
delmi Szövetsége (KÉSZ) 1991. szep-
tember 14én alakult meg két aktív és 
hét nyugállományú tagszervezetből, 
továbbá 57 fő aktív és nyugállományú 
katonából. A KÉSZ elnöke 1993ig Ho-
rovitz Ferenc ezredes volt. A szervezet 
1995ben átalakult szakszervezetté 
(Honvédszakszervezet – Hosz), így 
megalakult a katonák első egyéni ta-
gokból önállóan szerveződő országos 
érdekvédelmi szervezete, melynek el-
ső elnöke Sörös István lett.

Czövek János ünnepi köszöntőjé-
ben aláhúzta: amikor visszatekintünk 
az elmúlt 30 évre és felidézzük a Hosz 
minden harcát, erőfeszítését, számba 
vesszük annak minden eredményét, 
elmondhatjuk: „Nem volt hiábavaló 

Jubileumi küldöttgyűlés Balatonakarattyán
30 éves a Honvéd

szakszervezet

a harminc év küzdelme!” 
Az elnök név szerint 
köszöntötte a megje-
lent alapító tagokat: 
Sándor Jánost, Sörös 
Istvánt és Volentér 
Mihályt.

A Hosz elnöke után 
Szabó István kért szót. 
A  Honvédelmi Minisztéri-
um honvédelmi államtitkára 
beszédében kiemelte: a Hosz szakem-
berei az elmúlt három évtized során 
mindvégig eredményesen tudtak fel-
lépni az állami és a honvédelmi veze-
tés felé azért, hogy elérjék céljaikat. 
A  Honvédszakszervezet eddigi fenn-
állása alatt sok katonacsaládon tudott 
segíteni, emellett pedig „egy irányba 
tekint a Honvédelmi Minisztériummal 
és a Magyar Honvédség vezetésével”.

Dr. Ruszin-Szendi Romulusz altá-
bornagy, a Magyar Honvédség pa-
rancsnoka köszöntőjében elmondta: 
noha az érdekérvényesítés alapvetően 
a parancs nok feladata, a „Honvédszak-

szervezet bizonyította: 
szükség van a munkájá-
ra.  Példaértékű, ahogy 
a honvédségen belüli 
érdekképviseleti szer-
vek dolgoznak”.

A fennállásának har-
mincadik évfordulóját 

ünneplő szakszervezetet 
köszöntötte – mások mel-

lett – Doszpolyné dr. Mészáros 
Melinda, a Liga Szakszervezetek elnö-
ke, Dobson Tibor tűzoltó vezér őrnagy, 
a  Magyar Rendvédelmi Kar elnöke, 
Soós Gyula alezredes, az MH Katonai 
Igazgatási és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság 6. Hadkiegészítő és 
Toborzó Központjának parancsnoka, 
Varga István, a Honvédségi Dolgozók 
Szakszervezetének elnöke, valamint 
Póda Jenő, a Honvéd Közszolgálati Ön-
kéntes Nyugdíjpénztár ügyvezetője. 
Emmanuel Jacob, a Katonai Egyesüle-
tek és Szakszervezetek Európai Szerve-
zete (EUROMIL) elnöke videóüzenetben 
kö szöntötte a  30 éves Honvédszak-

A Honvédszakszervezet (Hosz) 30. születésnapja alkalmából ünnepi jubileumi küldöttgyűlésre került 
sor szeptember 14-én Balatonakarattyán, melyet megtiszteltek jelenlétükkel a Honvédelmi Minisztéri-
um, a Magyar Honvédség, valamint a társ érdekvédelmi szervezetek vezetői is. 
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szervezetet. Megtisztelte jelenlétével a 
küldöttgyűlést dr. Jelen Gábor ezredes, 
a HM humánpolitikai főosztályvezető-
je, valamint Piros Ottó ezredes, az MH 
Kiképzési, Rekreációs és Konferencia 
Központ parancsnoka is.

Elismerések az áldozatos 
munkáért 
Az ünnepi beszédeket követően a Hon-
védszakszervezet megalakulásának 
30. évfordulója alkalmából elismeré-
sek átadására került sor.

Dr. Benkő Tibor, Magyarország hon-
védelmi minisztere:
•  a Honvédelmi Minisztérium céljainak 

megvalósulását támogató tevékeny
ségé ért, valamint a társadalom és 
a  katonák szolgálatában huzamos 
időn át végzett áldozatos munkája el-
ismeréséért elismerő oklevelet ado-
mányozott a megalapításának 30. 
évfordulóját ünneplő Honvédszak-
szervezet részére, melyet Szabó Ist-
ván államtitkár adott át Czövek János 
elnöknek;

•  a Hosz elnökének javaslatára, huza
mos időn át végzett áldozatos munká-
ja elismeréséül, az Aranykor Ki tün tető 
Cím Ezüst fokozatát adományozta 

Sörös István nyugállományú ezredes 
részére;

•  emléktárgyat adományozott Szend-
rei Zoltán őrnagynak, az MH vitéz 
Szurmay Sándor Budapest Helyőrség 
Dandár főtisztjének; Grell Norbert fő-
törzsőrmesternek, az MH 43. Nagy-
sándor József Híradó és Vezetéstá-
mogató Ezred zenész altisztjének;

•  elismerő oklevelet adományozott 
Garda Zoltán Lajos törzszászlósnak, 
az MH vitéz Szurmay Sándor Buda-
pest Helyőrség Dandár Támogató 
Zászlóalj vezénylőzászlósának. 

•  Soós Gyula alezredes, az MH Katonai 
Igazgatási és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság 6. Hadkiegészítő és 
Toborzó Központjának parancsnoka 
emléktárgyat adott át huzamos időn 
át végzett áldozatos munkája elisme-
réséül Lippai Csaba nyugállományú 
alezredesnek, a Hosz érdekvédelmi 
ügyvivőjének.

Czövek János elnök, a Honvédszak-
szervezettel való együttműködés, 
illetve huzamos időn át végzett ered-
ményes munkája elismeréseként em-
léktárgyat adományozott: 
•  Szabó Istvánnak, a HM honvédelmi 

államtitkárának és dr. RuszinSzen-
di Romulusz altábornagynak, a Ma-
gyar Honvédség parancsnokának; 
a Honvédszakszervezet érdekében 
huzamos időn át végzett áldozatos 
munkája elismeréseként Bácskai Ist-
ván elnökségi tagnak, Kozma Béla, 
Biri Viktor, Kuti Tamás és Szobosz-
lai Endre alapszervezetvezetőknek. 
A  Honvédszakszervezet érdekében 
végzett kiemelkedő munkája elis-
meréseként Mészáros Tibor alap-
szervezetvezetőnek, Belecz István 
alapszervezetvezetőhelyettesnek, 
Klopfer Szandra és Szoboszlai Anna-
mária asszisztenseknek.

Az elismerések átadását követően 
a  Honvéd Együttes Férfikara nagy 
sike rű előadást tartott a megjelentek 
részére. 

Aktuális feladatok
Az ünnepi percek után az aktuálisan 
elvégzendő feladatokkal foglalkozott 
a küldöttgyűlés. A tisztségviselők meg-
választását és a napirend elfogadását 
követően a küldöttek elfogadták a Hosz 
Elnökségének és a Felügyelő Bizottsá-
gának 2020. évi beszámolóját, majd 
az   ennek megfelelően előkészített 
2020. évi költségvetésről szavaztak, 
majd a  Hosz 2021. évi fontosabb fel-
adatairól, az  Elnökség munkatervéről 
és a rendezvénytervről szóló határoza-
tokat fogadta el a döntéshozó testület.

Ezt követően a 2021. évi „Szakszer-
vezeti munkáért” díjra beérkezett 
jelölések kerültek napirendre. A sza-
vazólapra ábécésorrendben felkerült 
jelöltek közül három fő részesült elis-
merésben: Király Csilla Noémi, Kovács 
Gyula György és dr. Hajdók Marcell 
alapszervezetvezetők.

Az egyebek napirendi pont kere-
tében a katonákat aktuálisan érintő 
kérdésekről, a következő időszak prog-
ramjairól volt szó. 

A küldöttgyűlés résztvevői megkap-
ták a közelmúltban elkészült, „A Hosz 
30 éve” című ünnepi kiadványt.

Czövek János elnök: „Nem volt hiábavaló a harminc év küzdelme!”

Szabó István államtitkár elismerő oklevelet adott 
át Czövek János elnöknek

A küldöttgyűlés vendégei és a küldöttek
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Sándor Zsolt ve zér
őrnagy, a Magyar Hon-
védség parancsnokának helyet-
tese ünnepi köszöntőjében aláhúzta: 
a klub elmúlt hatvan éve azt bizonyít-
ja, hogy céltudatos, elkötelezett em-
berek, kortól és nemtől függetlenül 
hihetetlen eredményeket tudnak el-
érni. Mint mondta, a jelen alapjait a 
mostani nyugállományú katonák tet-
ték le, akiknek tudása felbecsülhetet-
len. „Azt a tapasztalatot, amit Önök 

nyújtanak számunkra, pontosan ezért 
nem tudjuk semmivel sem pótolni” 
– mondta, hozzátéve, hogy a közös 
munkához elengedhetetlen a rendsze-
res párbeszéd. „Ehhez kérem az Önök 
támogatását. A Magyar Honvédség 
Parancsnoksága eltökélt abban, hogy 
a nyugdíjas bajtársakkal napi szinten 

találkozzunk. Fűzzük szoro-
sabbra a  családi kapcsola-

tokat, hiszen lehet, hogy 
szervezethez csatlakoz-

tunk, de hogy egy nagy 
családba érkeztünk, 
az biztos” – zárta 
köszöntőjét Sándor 
Zsolt vezérőrnagy.

A Budapesti Nyug-
állományúak Klubjá-

nak elnöke, Keszthelyi 
Gyula nyugállományú 

dandártábornok beszé-
dében rámutatott: az el-

múlt esztendőkben érezhetően 
megváltozott az a szemlélet, miszerint 
a nyugállományúak inaktívak. Mint 
mondta, a  Honvédelmi Minisztérium 
és a Ma gyar Honvédség Parancsnok-
sága felől érkező kérések és gesztusok 
nagyon fontosak számukra, hiszen 
ismét a rendszer részeinek érezhetik 
magukat.

Az ünnepség elismerések átadásá-
val zárult. Révész Béla

A rendezvény díszvendégeként 
Benkő Tibor honvédelmi minisz-
ter köszöntőjében rámutatott: 
a nyugállományúak sokkal na-

gyobb megbecsülésére van szükség, 
mint az az elmúlt évtizedekben tör-
tént. Kell, hogy érezzék: a hivatásuk 
egy életre szól, és nemcsak addig fi-
gyelnek a katonára, amíg aktív, hanem 
utána is. „Mindig voltak olyan előde-
ink, akiknek a jelen eredményeinek 
megalapozását köszönhetjük. Most 
Önöknek köszönjük azt az áldozatos 
munkát, amelyet a honvédségért, az 
országért, a nemzetért tettek. A Hon-
védelmi Minisztérium és a Magyar 
Honvédség vezetése úgy látja, a nyug-
állományúak aktív szerepet játszhat-
nak a Honvédelmi és Haderőfejlesztési 
Programban, különösen a honvédelmi 
és hazafias nevelés területén, hiszen 
olyan felkészültséggel, tapasztalattal 
rendelkeznek, amelyre nagy szüksége 
van az országnak. Fontos, hogy a mai 
nemzedék értse és érezze, hogy mit 
tettek Önök ezért a hazáért, hogy kö-
vetni tudják az Önök példáját” – fogal-
mazott a tárcavezető.

Megalakulásának 60. évfordulóját ünnepelte  
a Budapesti Nyugállományúak Klubja szeptember 17-én  
a Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központban.

nagy szükség 
van önökre!
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A valóság az, amely minden jelzőt 
kibír, a nosztalgia „jelzőtlen”, 
mert már nem valóság, hanem 
a távoli, múltbéli dolgok után va-

ló vágyakozás.
Johannes Hofer (1669–1752, francia 

orvos) a görög nostos (hazatérés) és 
algos (fájdalom, vágyakozás) szavak-
ból alkotta meg a nosztalgia kifeje-
zést. A  nosztalgikus életérzés inkább 
az idős korra jellemző, néha a legvárat-
lanabb ingerek idézik elő, legyen szó 
egy fényképről, valamilyen szíven ütő 
zenéről, domináns illatról, vagy csu-
pán egy meghatározó helyszínről.

A katonaélet olyan hatalmas mennyi-
ségű impulzust bocsát ki, s ezt olyan 
töményen adagolja a katonának, hogy 
hatással van az egész életre. Az  em-
lékek egyfajta mentsvárként üzemel-
nek, ahová bármikor vissza lehet térni, 
s amelyek erőt adnak a nehéz élethely-
zetekben is.

Egyik kedvenc költőm, Dobai Péter 
Hanyatt című kötetében zseniálisan fo-
galmaz: „Csak az az emlék, amit nem 
úgy látunk, ahogy éltük.”

A tudomány bizonyította, hogy 
a  nosztalgiázás hatékony módszer 
akár az átélt negatív élmények feldol-
gozásához is. Egyes kutatások megerő-
sítették, hogy növelheti az önbizalmat, 
magányos időben segít feléleszteni 
a valahová tartozás érzését, hajlamos-
sá tesz a jótékonykodásra, hozzájárul 
a mentális jóllétünkhöz.

Mi másra lenne még szüksége egy 
obsitosnak? A nosztalgia keretet ad 

Az emlékek egyfajta mentsvárként üzemelnek, ahová bármikor  
vissza lehet térni, s amelyek erőt adnak a nehéz élethelyzetekben is.

egyébként rohanó mindennapjainknak. 
Ráébreszt arra, hogy életünk nemcsak 
egy összevisszaság, hanem egy narratí-
vába ágyazott történet, amelynek a jö-
vőben is lesznek jelentéssel teli, boldog 
pillanatai, még akkor is, ha jelenleg ezt 
elképzelhetetlennek tartjuk. Ily módon 
a nosztalgia egyfajta várakozással tölt 
el az eljövendő eseményekkel kapcso-
latban, megtölti reménnyel az időskort.

Cáfolhatatlan, hogy a katonai szolgá-
lat az egyik legmeghatározóbb idő szak, 
nemcsak a nyugállományú hivatásos, 
hanem a valamikori sorkatonák életé-
ben is. Amikor találkozom egy éleme-
dett korú férfival, és előbbutóbb a ka-
tonaságra terelődik a szó (függetlenül 
attól, hogy tude hivatásos múltam-
ról), előbukkan a nosztalgia. Mindig 
kellemes és meghatározó élmény-
ként jelenik meg, s arra lyukadunk ki, 
hogy a fiatal ott vált igazán férfivá, s 
mai napig sokszor töltekezik az átélt 
kihívásokból.

Egészen más a helyzet, amikor volt 
tiszttársaimmal beszélgetek, akik 
közül jó néhány jelenleg is a bará-
tom. Még ha mindannyian egy kicsit 
szomorkás hangulatban is érkeztünk 
egy találkozóra, az obsitosnosztalgia 
egy csapásra elfújja a negatív érzése-
ket. A csak általunk beszélt nyelv és 
a közös élménytár minden esetben se-
gít túljutni a hullámvölgyeken.

Ami megtörtént, az megtörtént, 
megváltoztathatatlanul a múlt része 
és semmiképp nem egy utópisztikus 
jövőé; ez az úgynevezett reflektív nosz-

Obsitosnosztalgia
talgia, mely a pozitívan gondolkodó 
emberek életfilozófiája. Az obsitosok 
jóval többen vallják ezt, ellentétben 
a gyakran negatív gondolkodású átlag 
magyarral. Az obsitos értékeli, hogy 
lehetősége volt megélni egy olyan kü-
lönleges múltat, mely megteremtette 
őt, úgy, ahogy most van, s amire be-
képzeltség nélkül is büszke lehet.

A nosztalgia felemel, vagy éppen 
a  földbe tipor. Korántsem a felidézett 
élmények tartalmától függ, hanem in-
kább attól, hogy ezeket mire használ-
juk. Az obsitosok aktív életet élnek, ezt 
bizonyítják a rendszeres találkozók, 
az  obsitosbarátságok, és jó példa erre 
az Obsitos magazin sikere is.

Az életnek célja nincs, értelme vi-
szont van, melyet az ember önmagába 
helyez azzal, hogy milyen életet tart 
a maga számára méltónak. Amikor az 
élet bizonyos mértéken alulmarad, ér-
telmetlen, ha a mértéket átlépi, az élet 
maga is művé válik. Az obsitosnak ezen 
kell dolgoznia, még idősebb korban is, 
felhasználva az obsitosnosztalgiát.

Az élet igazi öröme a holnap ígéreté-
ben rejlik: élnünk kell a mával, a holna-
pért is.

A vitorlás az obsitosjövő szimbó
luma: magabiztosan, nosztalgiától és 
ked vező széltől duzzadó vitorlával ér 
a megnyugvás kikötőjébe.

Élni a mával, 
a holnapért is 

Vélemény

A vitorlás az obsitosjövő szimbóluma:  
magabiztosan, nosztalgiától  
és kedvező széltől duzzadó vitorlával  
ér a megnyugvás kikötőjébe.

Török László  
ny. őrnagy
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A tárcavezető röviden áttekintette 
a Magyar Honvédség elmúlt há-
rom évtizedét, a sorkatonaság 
felfüggesztését, az amortizációs 

folyamatokat, valamint azokat a szer-
vezeti átalakításokat, amelyek valójá-
ban képességcsökkenéshez vezettek. 
A honvédelmi terület további forrás-
megvonása már járhatatlan út volt, ez 
és a biztonsági helyzet változása hívta 
életre a Honvédelmi és Haderőfejlesz-
tési Programot. Mint mondta, „a  ma-
gyar kormány elkötelezett abban, 
hogy Magyarországnak erős, modern 
technikai eszközökkel felszerelt, kivá-
lóan felkészített, a hazája iránt elköte-
lezett, lojális hadserege legyen”. 

A miniszter részletesen elemezte 
a prog ram humánstratégiáját. Úgy fo-
galmazott: a program középpontjában 
az ember, a katona áll, hiszen technikai 
eszközök bármikor vásárolhatók, ám 
üzemeltetésükhöz jól kiképzett szemé-
lyi állomány is szükséges. Ahhoz, hogy 
a humán feltételeket biztosíthassák, 
egy olyan életpályamodellt kellett ki-
dolgozni, ami vonzóvá és kiszámítha-
tóvá teszi a katonai hivatást. 

Benkő Tibor hangsúlyozta: az életpá-
lyamodell alapelve, hogy nem ér véget a 

Közös a siker Nyugállományúak  
konferenciája Budapesten

Nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok részvételével rendeztek konferenciát szep-
tember 27-én Budapesten a Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központban, amelyen Benkő 
Tibor honvédelmi miniszter és Sticz László vezérőrnagy, haderőtervezési csoportfőnök tartott 
előadást, majd az előadók a résztvevők kérdéseire válaszoltak.

katona aktív éveinek elmúltával, ugyan-
úgy folytatódik a nyugállományban töl-
tött esztendők alatt is. A nyugállomány-
ba vonulás előtti évekre dolgozzák ki a 
senior programot, amelynek során a 
fiatalok oktatása, nevelése területén 
számítanak a nagy tapasztalattal ren-
delkező katonákra. A nyugállományúak 
számára külön programok, az Obsitos 
és a Veterán Program áll rendelkezésre, 
ezek biztosítják, hogy az aktív éveiket 
végigszolgáló katonák anyagilag és er-
kölcsileg továbbra is érezzék a társada-
lom tiszteletét és háláját.

Az önkéntes tartalékos rendszer 
kapcsán Benkő Tibor úgy fogalmazott: 
2010ben összesen tizenhét önkéntes 
tartalékos katonája volt a Magyar Hon-
védségnek, ez a szám az önkéntes tar-
talékos rendszer módszeres megújítá-
sa révén mára már több mint 11 ezer. 

A miniszter arra kérte a nyugállo-
mányú hallgatóságot, hogy érezzék 
sajátjuknak a Honvédelmi és Haderő-
fejlesztési Programot, valamint an-
nak megvalósítását. „Örüljünk együtt 
az  eddigi eredményeknek, hiszen kö-
zös a siker” – zárta előadását.

Sticz László vezérőrnagy, az eseményt 
szervező MHP Haderőtervezési Cso-

portfőnökség csoportfőnöke előadá-
sában hangsúlyozta: a nyugállományú 
katonákat és honvédségi nyugdíjasokat 
azért szólítja meg a honvédelmi veze-
tés, hogy párbeszédet kezdeményezzen 
velük, hogy elmondhassák a program 
kapcsán megfogalmazott gondolatai-
kat és javaslataikat. „Mindig is büszkék 
voltunk Önökre, az  elődeinkre, hiszen 
azokra az alapokra építkezünk, amiket 
Önök fektettek le!” – fogalmazott.

 Révész Béla
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K rizsán Szabolcs százados, a 
Sport század parancsnoka mél-
tán lehet büszke a sikerekre. „Én 
úgy engedtem el a katonáimat, 

hogy tegyenek meg mindent annak 
érdekében, hogy méltón képviseljék 
Magyarországot és a Magyar Honvéd-
séget. Úgy gondolom, ennek maradék-
talanul eleget tettek” – összegezte véle-
ményét a parancsnok magazinunknak. 

Siklósi Gergely őrmester volt az el-
ső az újraszervezett Sportszázad tör-
ténetében, aki dobogós helyezést ért 
el az olimpián, ezüstérmet szerzett 
Magyarország színeiben. Július végén 
a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 
nagyon sokan várták megérkezését. 
„Katonaként is szereztem ezt az érmet, 
nagyon boldog vagyok” – mondta az őr-
mester elöljáróinak és a szurkolóknak.

Történelmi siker
A Sportszázad egy történelmi sikereket 
elérő testvérpárral is büszkélkedhet. 
Lőrincz Tamás főtörzsőrmester arany
éremmel, testvére, Lőrincz Viktor tör-
zsőrmester pedig ezüstéremmel a nya-
kában érkezett a repülőtérre. A testvérek 
birkózásban a szakág legjobb eredmé-
nyeit érték el a tokiói olimpián.  

„Még mindig nem igazán fogom fel, 
hogy mit vittünk véghez. Nagyon büsz-
ke vagyok rá, hogy a Magyar Honvéd-
séget is képviseltük az olimpián mind-
ketten. Az, hogy katonasportolóként 
lettem olimpiai bajnok, külön büszkeség 
számomra” – emelte ki Lőrincz Tamás, 
súlycsoportja regnáló olimpiai, világ és 
Európabajnoka. Testvére hasonlóképp 
érzett. „Végre be tudtam bizonyítani, 
hogy képes vagyok arra, hogy egy olim-

Eredményesen képviselték  
hazánkat a katonasportolók

A tokiói olimpián Magyarország 
összesen húsz érmet szerzett, 
ebből ötöt a Magyar Honvédség 
Sportszázadának katonaspor-
tolói tudhatnak magukénak. 

pián érmet szerezzek. Külön öröm, hogy 
ezt a  Magyar Honvédség kötelékében 
vittem véghez. Hihetetlen, álomszerű ez 
az egész” – mondta Lőrincz Viktor. Azt is 
kiemelte, hogy a sikeres felkészüléshez 
a Sportszázad biztosította a hátteret. 

A testvérpár nem sokáig pihent, 
ugyanis a Sportszázad olimpikonjai-
ként – mások mellett – ott voltak a kecs-
keméti Nemzetközi Repülőnap és Ha-
ditechnikai Bemutatón. A standjukhoz 
látogatóknak volt lehetőségük meg-
érinteni az olimpiai érmeket, emellett 
nyereményjátékkal és egyéb interaktív 
programokkal készültek. 

Az eseményen Kovács Sarolta őr-
mester, világbajnok és immár olim
piai bronzérmes öttusázó is részt vett. 
Szép emlékekkel tért haza Tokióból, és 
örült annak, hogy a repülőnap látoga-
tóitól is pozitív visszajelzéseket kapott. 

Eredményes szereplés
A világ és Európabajnok öttusázó, Ka-
sza Róbert főhadnagy az olimpián 26. 
helyezést ért el egyéniben. „Sok mun-
ka volt ebben. Ami az eredményt illeti, 
nem erre készültem… Minden verseny 
egy óriási tanulság. Tokióból azt a lec-
két hoztam haza, hogy minden ver-
seny nulla ponttal kezdődik, és hiába 
készülsz fel jól, ott, azon a napon job-
ban kell vágyni az ellenfeleknél a győ-
zelemre” – összegezte a tanulságokat. 
A főhadnagy az olimpia után sem állt 
meg, tovább edzett. A katonai világ-
bajnokságról szép eredménnyel, egy 
arany és egy ezüstéremmel tért haza. 

A Sportszázad többi katonaspor-
tolója is méltón képviselte hazánkat 
a tokiói olimpián. A világbajnok, illetve 

a londoni olimpián bronzérmet szerző 
Marosi Ádám százados hatodikként 
végzett a férfi öttusázók versenyében. 
Nyilatkozatában elmondta, elégedett 
az eredménnyel. 

Előkelő helyen a rangsorban
A magyar férfivízilabdaválogatott 
bronzérmet szerzett. A csapatot Hos-
nyánszky Norbert szakaszvezető is 
erősítette. A Bragmayer Zsanett sza-
kaszvezetőből, Tóth Tamás törzsőr-
mesterből, Bicsák Bencéből és Kovács 
Zsófiából álló csapat a 11. helyen zárta 
a triatlonosok vegyes váltó versenyszá-
mát. Bragmayer Zsanett a 12. helyen 
végzett a női triatlonosok versenyében. 
Tóth Lili Anna szakaszvezető a 18. he-
lyet érte el a 3000 méteres akadály-
futásban. Venyercsán Bence szakasz-
vezető a 20. helyen végzett a férfiak 
50 kilométeres gyalogló versenyében. 
A férfi triatlonisták egyéni versenyében 
Tóth Tamás törzsőrmester a 29. helyet 
tudhatta magáénak. Karakas Hedvig 
törzsőrmester a 32 között búcsúzott.  

Hazánk az elmúlt 25 év legsikere-
sebb olimpiáját zárta Tokióban. Ma-
gyarország az összesített éremtáblá-
zaton szintén előkelő helyen végzett. 
A részt vevő 205 ország közül 93 nem-
zet sportolóinak nyakába került érem, 
így hazánk a 15. helyen zárta az ötkari-
kás játékokat. Balatoni Kitti

Tokiói 
olimpia:
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Előléptetés
Századossá léptették elő Lőrincz Tamás  
főtörzsőrmestert, olimpiai, világ- és négysze-
res Európa-bajnok birkózót október 18-án, 
Budapesten, a Honvédelmi Minisztériumban.
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Szényi Péter főhadnagy (balra), Siklósi Gergely őrmester és Peterdi András őrmester vívók

A Honvéd Sportegyesületek
Országos Szövetsége
a honvédelem szolgálatában

Már nagyon régen rájöttek, 
hogy a katonától elvárt fizikai 
kondíciót kizárólag a rendsze-
resen végzett sportolással 
lehet megszerezni, ezért  
a haderőtől sosem állt távol 
a sport. Napjainkban a Hon-
véd Sportegyesületek Orszá-
gos Szövetsége (HOSOSZ) és 
tagszer vezetei látják el és biz-
tosítják a Magyar Honvédség 
számára azokat a sportszolgál-
tatásokat, amelyek támogat-
ják a katonai testnevelés- 
kiképzést, segítik az állomány 
fizikai követelményeknek  
történő megfelelését, és  
hozzájárulnak a szabadidő  
kulturált eltöltéséhez.

20

A katonai kiképzés alapvető eszkö-
ze a  rendszeresen végzett test-
gyakorlás, amit minden korban 
alkalmaztak a  katona felkészí-

tése során. A 18. században kialakuló 
nemzeti hadseregek felállítása egy 
új szemléletű kiképzést hozott létre. 
A katonai felkészítés során a lovaglás, 
a birkózás, a vívás, a lövészet, az úszás, 
az  ökölvívás, az  evezés, a  síelés, de 
még a korcsolyázás is a kiképzés része 
volt, majd később az  öttusa, az ejtő-
ernyőzés és a tájékozódási futás segí-
tette a harcra való minden oldalú fel-
készítést. A katonák az egyes kiképzési 
fázisokat versenyekkel zárták le, ezért 
nem véletlen, hogy egyes sportágak-
ban a  ma ismert egyéni sportok első 
művelői voltak.

Az újkori olimpiaI sportmozgalom 
életre hívása utat nyitott a  verseny
sport kialakulásának, és ezzel elkez
dő dött az  egyetemes sport kibon-

takozása, ami maga után vonta az 
egyletek, klubok, sportkörök, egyesü-
letek létrehozását. 

Felértékelődött a sport 
Az első és a második világháborút kö-
vetően a vesztes országok nem soroz-
hattak, nem képezhettek újoncokat 
csak olyan minimális számban, amit 
a győztesek engedélyeztek számukra, 
ezért a  sport szerepe felértékelődött 
hazánkban. Ebben az időszakban a ha-
za védelmére való felkészítés a sport-
pályákon és az  edzőtermekben dőlt 
el. Sorra alakultak sportegyesületek, 
köztük a  Honvédelmi Minisztérium 
által 1949ben létrehozott Budapesti  
Honvéd Sportegyesület.

A múlt század hatvanas éveitől szin-
te minden katonai helyőrségben lét-
rehoztak honvéd sportegyesületet. 
Az 1960as évek végére több mint 50, 
1980ban pedig már 86 „honvéd” nevet 
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szervezetek bázisán hozták létre, ezért 
a rendszerváltásig szinte kivétel nélkül 
aktív katonák töltötték be az  elnöki 
tisztségeket. Hasonló a  helyzet nap-
jainkban is, azzal a  kis különbséggel, 
hogy mára már több az obsitos katona 
az  egyesületek élén, mint az  aktív ál-
lományú.  Kimondhatjuk, hogy a had-
erő számára fontosak a  honvédelem 
érdekében működő sportegyesületek, 
ezért is van az, hogy ezeknek a  civil 
szervezeteknek a  sportszakmai koor-
dinálását, „irányítását” és támogatását 
mindig a HM látta el.   

Megnőtt a sportegyesületek 
szerepe 
A rendszerváltással elkezdődött a Ma-
gyar Honvédség átszervezése, ami 

nagyarányú létszámleépítéssel és lak-
tanyák bezárásával járt; ez a folyamat 
a honvéd sportegyesületek számának 
csökkenéséhez vezetett. A  haderőát
alakítás során az  1996. évi XLIII. tör-
vény szabályozta a  honvédelmi ága-
zatban folyó katonai testnevelést és 
sporttevékenységet. A  törvény fontos 
eleme, hogy az állomány tagjának meg 
kell felelnie a beosztásának és életko-
rának megfelelő egészségi, pszichikai 
és fizikai alkalmassági követelmények-
nek, amit minden évben ellenőrizni 
kell. Ez  egy nagyon fontos mérföldkő 
a  katonai testnevelés és a  sporttevé-
kenység területén. A  haderő számára 
komoly kihívást jelentett a bevezetett 
fizikai követelményrendszer, mert az 
állomány nem rendelkezett a  megfe-
lelő sportkultúrával, ezért elkezdett 
felértékelődni a  közfeladatot ellátó 
honvéd sportegyesületek szerepe; 
a  tömegesült sportot a szervezett ke-
retek között végzett szabadidősport és 
a sportrekreáció váltotta fel.

A honvéd sportegyesületek min-
dent megtettek, hogy segítsék az ál-
lomány fizikai állapotfelmérésekre 
történő felkészítését. A haderőátala-
kítás során, 1994ben létrehozott hu-
mánszolgálat feladata volt a  Magyar 
Honvédség szabadidősportjának a 
szervezése. A  megalakult humán-
szolgálattal egy új korszak kezdő-
dött a honvédelmi ágazat sporttevé-
kenységében. Ettől kezdve a  polgári 
irányítású tárcánál, a  közigazgatási 
területen és a  Honvéd Vezérkar alá-
rendeltségében végzik az  MH sport-
tevékenységének irányítását. Mind-
két szervezeti struktúrában a humán 

viselő klub volt az országban. Ezek kö-
zött több egyesület kifejezetten azért 
alakult meg, hogy a sorkatonai szolgá-
latra bevonultatott sportolók számára 
– elsősorban a labdarúgás sportágban 
– a katonai szolgálat alatt is biztosított 
legyen a versenyzési lehetőség.

A BHSE a zászlóshajó 
A honvéd sportegyesületek, klubok 
szinte kivétel nélkül katonai kezdemé-
nyezésre jöttek létre, és az alakulatok 
bázisán működtek. Elsődleges céljuk 
a  katonai kiképzésnek a  sport eszkö-
zeivel történő támogatása, illetve a ka-
tonasport nemzetközi szerepvállalásá-
nak segítése volt. Korábban a  Baráti 
Hadseregek Szpartakiádja, a rendszer-
váltás után pedig a Nemzetközi Katonai 
Sporttanács (Counsil International du 
Sport Militarie − CISM) rendezvényein 
volt mód a megmérettetésre. Emellett 
erőteljesen jelen volt az  egyesületek-
ben a már említett versenysport is.

A hazai élsport zászlóshajója a Buda-
pesti Honvéd Sportegyesület (BHSE), 
amely a múltban és a jelenben is a ka-
tonasportolók központi bázi sa. A legen-
dás Sportszázad tagjai is a  BHSEben 
sportoltak, de a 2017ben újra megala-
kított Sportszázad tagjai is az egyesület 
égisze alatt sportolnak. Természetesen 
az említett több mint nyolcvan honvéd 
sportegyesületben is voltak legendás 
sportolók, akik a sorkatonai szolgálatuk 
alatt viselték az adott klub mezét. 

A honvéd sportegyesületek honvé-
delem érdekében végzett tevékeny-
sége kézzelfogható segítség a  haderő 
számára, ezért az  egyesületeket és 
a  klubokat megalapításuk pillanatá-
tól kezdve támogatja a  tárca. Mivel 
a honvéd sport egyesületeket a katonai 

A Sportszázad esküje. A második sorban a második Puskás Ferenc

Utcai futóverseny. Díjat vesz át dr. Bene Gyula alezredes (balra) és dr. Sticz László vezérőrnagy
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szakterület (HM közigazgatási blokk-
ban: a  Humánpolitikai Főosztály, 
a  Honvéd Vezérkar alárendeltségé-
ben: a  Humánszolgálati Csoportfő-
nökség) feladata az  állomány fizikai 
követelményeknek történő megfele-
lésének segítése, a nemzetközi kato-
nasport támogatása és a  sportolási 
feltételek biztosítása.

A tárca az  állomány fizikai követel-
ményeknek történő megfelelésének 
segítése érdekében a  76/1998. (HK 1.)  
HM utasítással 1999ben létrehozta 
a Kato nai Sportkiképző Bázist (KSB). 
Az elgon dolás az volt, hogy a KSB látja el 
majd a fizikai követelményeknek törté-
nő megfeleléssel és a sporttevékenysé-
gekkel kapcsolatos ügyek szervezését 
a HM és a HM HVKszervek állománya 
számára. A  KSB azonban a  feltételek 
hiánya miatt nem volt képes ezeknek 
a  feladatoknak az  elvégzésére, ezért 
a HM tovább kereste a  megoldást.

Megalakult a HOSOSZ 
Ez idő alatt a  Honvéd Vezérkar alá-
rendeltségében lévő humánszolgálat 
kidolgozta a  Magyar Honvédség sza-
badidősporti versenyrendszerét, elké-
szítette és kiadta az éves sportnaptá-
rat, és szoros kapcsolatot alakított ki 
a  honvéd sportegyesületekkel. Min-
den évben értékelte és díjazta a  sza-
badidősportban kimagasló eredményt 
elérő személyeket, alakulatokat. 

Közben a  HM Társadalmi Kapcsola-
tok Főosztály számára világossá vált, 
hogy a  honvéd sportegyesületekkel 
nem tudja napi szinten tartani a kap-
csolatot, és nem képes az elvártaknak 
megfelelően ellenőrizni a  pályázati 
támogatások felhasználását, ezért 
abban látta a megoldást, hogy az MH 
sporttevékenységét a honvédelmi ága-
zaton kívülre helyezi, és az  egyesüle-
tekkel való kapcsolatot egy „közvetítő” 
civil szervezetre (szövetségre) bízza.

2002ben, a  HM Társadalmi Kap-
csolatok Főosztálya (HM TKF) kezde-
ményezte a  honvéd sportegyesületek 
felé, hogy hozzanak létre egy olyan 
szövetséget, amely képviselné a  hon-
védelem érdekében tevékenykedő 
sportegyesületek munkáját, és koordi-
nálná a Magyar Honvédség szabadidő-
sportját, valamint az  MH nemzetközi 
katonasportját.

Kunszt Gábor, a  Budapesti Honvéd 
Sportegyesület tiszteletbeli elnöke – aki 
abban az  időben nyugdíjasként a  HM 
TKF Kulturális és Sportosztályának ve-
zetője volt – sokat tett azért, hogy 2002. 
október 16án, 16 honvéd sportegye-
sület egyező akaratából megalakult 
a  Honvéd Sportegyesületek Országos 
Szövetsége (HOSOSZ). A szövetség első 
elnökének Juhász Lászlót, az akkor még 
aktív ezredest, a  Honvéd Bolyai Spor-
tegyesület elnökét, a  HM Felsőoktatá-
si Tagozat (HM FOTAG) parancsnokát 
választotta a  közgyűlés. A  szövetség 
elnökségének tagjai Farkas László al-
ezredes, Martinek János őrnagy, Szen-
tes László ezredes, Vízi Sándor alezre-
des voltak.  A főtitkári teendőket Jaksa 
Tibor alezredes látta el 2007ig. 

Az útkeresés időszaka 
A szövetséget a JászNagykunSzolnok 
Megyei Bíróság 2003ban vette nyil-
vántartásba, mellyel elkezdődött egy 
új korszak a Magyar Honvédség sport
életében. Visszaemlékezve a kezdetek-
re elmondhatjuk: nem volt egyszerű 
beindítani a HOSOSZt. A tárca tovább-
ra is pályázat útján támogatta a hon-
véd sportegyesületeket, köztük a szö-
vetséget is. Gyakorlatilag a HOSOSZ is 
pályázóként jelent meg a  tárcánál, és 
a  tagszervezeteihez hasonlóan a  szö-
vetség is elsősorban a  HM támoga-
tásból működött. Igaz, a minisztérium 

Ülésezik a HOSOSZ elnöksége

Tábornoki foci. Jobbról a második dr. Ruszin-Szendi Romulusz vezérőrnagy, 
a Magyar Honvédség parancsnoka

Tanácskozik a HOSOSZ közgyűlése 
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Farkas László,  
a HOSOSZ elnöke

bevonta a pályáztatásba is a szövetsé-
get, ugyanakkor hamar be kellett látni, 
hogy ez a megoldás összeférhetetlen, 
mert a HOSOSZ maga is pályázó volt. 
A  HOSOSZ által elnyert pályázati for-
rás még az  alapműködésre sem volt 
elégséges, és mivel más bevételi for-
rással abban az időben nem rendelke-
zett, ezért rosszabb helyzetben volt, 
mint a tagszervezetei.

A megalakítást követő évek az  útke-
reséssel teltek. Nehéz időszak volt, de 
érezni lehetett, hogy az állomány igény-
li a  szervezett keretek közötti sporto-
lást. A  HOSOSZ megalakulása mellett 
a  Honvéd Vezérkar alárendeltségében 
lévő humánszolgálat tovább folytatta 
az  MH szabadidősportjának szervezé-
sét, és lényegében 2005ig a  szolgálat 
volt a HOSOSZ és HM közötti kapcsolat. 
A  haderőátalakítás további szakaszá-
ban a  Honvéd Vezérkarnál megszűnt 
a  humánszolgálat, ezzel az  ágazaton 
belül a  sport kettős irányítása és fel-
ügyelete is. A  szolgálatnál végzett te-
vékenységet a HOSOSZ vette át, amely 
még nem állt készen a feladatra, ezért 
az  említett KSBvel együttműködve 
igyekezett megfelelni az elvárásoknak.

Híd a társadalom  
és a hadsereg között 
A HOSOSZ számára erőn felüli kihívás 
volt a  humánszolgálat által hátraha-
gyott örökség, amit pénzügyi forrás és 
feltételrendszer nélkül kellett folytatni. 
A szövetség ebben az időben csak egy 
olyan bejegyzett civil szervezet volt, 
amely ugyan rendelkezett székhellyel, 
de nem volt irodája, vagyona, humán 
erőforrása. A  HOSOSZ ügyvezetése, 
az elnök és a titkár, valamint az elnök-
ség tagjai az aktív katonai beosztásuk 
és más civil szervezetben betöltött 
tisztségük, feladataik mellett tartot-
ták életben a  szövetséget. A  Honvéd 
Aurora Sport egyesület adta a  gazda-
sági hátteret, a Központi Sportkiképző 
Bázis – 2007ig történő fennállásáig – 
biztosított irodát a HOSOSZ részére. 

A 2007es tisztújításon Juhász Lász-
ló, az akkori elnök nem vállalt további 
megbízatást, ezért e  sorok íróját vá-
lasztotta a  közgyűlés elnöknek; azóta 
is jómagam töltöm be e  tisztséget. 
A HOSOSZ székhelye Szolnokról átke-
rült Budapestre, ahol bérelt irodában, 
újult erővel kezdte meg a  szövetség 
a  munkáját. A  HM 2010ben szerző-
dést kötött a HOSOSZszal a  Magyar 
Honvédség szabadidősportjának el-
látására, mely szerződés 2019ben 
megújításra került. A  szövetség éves 
szinten több mint 200 versenyt szer-
vez szinte minden sportágban. Az állo-

Bragmayer Zsanett szakaszvezető (triatlon) 
is az MH Sportszázad tagja
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mány számára egész évben folyama-
tosan biztosítva vannak a  sportolási 
feltételek. A  HOSOSZ által szervezett 
programok aktív résztvevői a  kato-
nai felső vezetők is. A  rendezvények 
fő szervezői a  tagszervezetek. 2021
ben 34 tagegyesülettel büszkélkedhet 
a HOSOSZ.

A HOSOSZ és tagszervezetei bizo-
nyították, hogy eredményesen ké-
pesek ellátni a  rájuk háruló feladato-
kat. A  szövetség és a  tagszervezetek 
– hasonlóan a  többi honvédelem ér-
dekében működő civil szervezethez 
– a  sportolási feltételek biztosítása 
mellett a  társadalom és a haderő kö-
zött egyfajta hidat képeznek, ellátva 
azokat a feladatokat, amelyeket az ob-
sitos katonák igényelnek. A  honvéd 
sportegyesületek, valamint a haderő-
höz kötődő civil szervezetek jelentős 
segítséget nyújtanak a haderő számá-
ra azzal, hogy az aktív és nyugalmazott 
katonák, valamint a honvédségi dolgo-
zók részére biztosítják azt   a közeget, 
ahol közös nyelvet beszélhetnek; élő 
kapcsolatot, összeköttetést teremte
nek a  helyi alakulatok és a Magyar 
Honvédség között. Ezt igénylik is az ob-
sitos és veterán katonák, mert ők azt 
vallják: a katonai eskü egy életre szól!

A Honvédelmi Minisztérium 
negyedévente megjelenő kiadványa 
honvédségi nyugállományúaknak 
és nyugdíjasoknak

A KIADÁSÉRT FELEL:
Szabó István
honvédelmi államtitkár

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG 
ELNÖK (FŐSZERKESZTŐ): 

Dr. Keszthelyi Gyula 
ny. dandártábornok

TAGOK: 
Büki Péter ny. alezredes
Feith László
Schmidt Petra
Sörös István ny. ezredes
Tóth Lajos László ny. törzszászlós
Trautmann Balázs
Vilner Péter ny. ezredes

Az Obsitos kiadásában és terjesztésében 
közreműködik a HM Zrínyi Térképészeti 
és Kommunikációs Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.

FELELŐS VEZETŐ: 
Kulcsár Gábor ügyvezető

A ZRÍNYI KIADÓ VEZETŐJE: 
Dr. Isaszegi János ny. vezérőrnagy

SZERKESZTŐSÉG
FELELŐS SZERKESZTŐ: 

Kiss Zoltán ny. alezredes

OLVASÓSZERKESZTŐ: 
Havasi Máté

KORREKTOR: 
Apagyiné Gáspár Jolán

TIPOGRÁFIAI TERV,  
TÖRDELÉS, KÉPFELDOLGOZÁS  
ÉS MŰSZAKI SZERKESZTÉS: 

Schubert Andrea

A ZRÍNYI KIADÓ  
ÉS A SZERKESZTŐSÉG CÍME: 

1087 Budapest, Kerepesi út 29/b
kiado@hmzrinyi.hu

NYOMDAI KIVITELEZÉS: 
HM Zrínyi Térképészeti és 
Kommunikációs Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft.
Sokszorosítóosztály

FELELŐS VEZETŐ: 
Pásztor Zoltán

CÍMLAPFOTÓ: 
Kertész László

B4 FOTÓ: AIRBUS; Zord Gábor

OBSITOS
II. évfolyam 4. szám, 2021/4.



24 OBSITOS

Egészség

király ság beli) statisztikákat olvasva 
– ahol ez az érték 60% feletti – a mi 
adataink igen alacsonyak a Covidfer-
tőzésen átesett betegek számához ké-
pest. Vagyis elmondhatjuk: vagy a be-
teg nem meri bevallani, hogy átesett 
a  fertőzésen, vagy az orvos nem tu-
lajdonít jelentőséget annak a ténynek, 
hogy a betege átesett a Covidon, így a 
posztCovidszindróma is felmerülhet 
a háttérben. Vannak olyan betegeink, 
akik több hónapig is elviselik poszt
covi dos tüneteiket, mire igazából re-
habilitációra kerülnének. Véleményem 
szerint minél korábbi a felismerés, an-
nál jobbak a teljes gyógyulás esélyei. 

Állapotfelmérés 
Szakrendelésünkön a nemzetközi és 
hazai szakirodalom alapján a Covid -
fertőzésen átesett betegek részére 
egy állapotfelmérésre szolgáló kér-
dőívet dolgoztunk ki. Ebbe belefog-
laltuk a  beteg teljes anamnézisét, 
a Covidfertőzés előtti, majd utáni 
panaszait, illetve az életvitelét. Fon-
tos, hogy tudatosítsuk a betegben: 
ez egy tünetmentes (remisszív) fo-
lyamat; lehet, hogy úgy érzi, teljesen 
felépült, majd másnap ismét vissza-
esik. A Covid egy bizarr megbete-
gedés, alattomosan újra fellángoló 
ciklusokkal. 

A posztCovidszindrómáról és kezeléséről

A beteg a kontroll negatív Covid -
teszt láttán megnyugszik, hogy 
túl van rajta, legyőzte a fertőzést. 
Ami részben igaz, de mégis úgy ér-

zi, hogy nem olyan a közérzete, mint ré-
gen, valami megváltozott. A reumatoló-
giai szakrendelésen főleg mozgásszervi 
panaszokkal, ízületi és izomfájdalmak, 
a gerinc degeneratív elváltozásaiból 
eredő panaszokkal jelentkeznek a bete-
gek. A Covidfertőzésen átesettek egyik 
elhúzódó érzése az izomfájdalom, 
az  izomfáradtság és a fáradékonyság. 

És itt kezdődik a betegség követke-
ző szakasza, amit posztCovidszind-
rómának nevezünk. Ez főleg idősebb, 
krónikus megbetegedésben szenvedő 
embereknél marad vissza, bár kórházi 
kezelésre szorult, korábban egészsé-
ges felnőttek esetében is előfordul. 

A vér testünk információs folyója, 
amely másodpercenként új informá-
ciókat juttat egyik sejttől a másikig. 
Ahogy bejárja szervezetünk valameny-
nyi zugát, a benne lévő információ 
mindenhová elér – így a kórokozók 
is, amelyek bejutnak ebbe az áram-
latba. A Covid „célja” a légzőrendszer 
megfertőzése, a célszerv pedig a tüdő. 
A tüdő a keringésünk egyik fő szerve, 
ahol a szervezet oxigéncseréje zajlik. 
A bejutott vírus a fő szervekhez eljut-
va számos panaszt okozhat. A beteg 
a negatív tesztre hivatkozva nem érti, 
miképpen lehetne a panasza még min-
dig a betegségével összefüggő. Nos, 
a Covidfertőzés a szervekben, mint a 
herpesz nyugvó állapotban, várja azt 
az időt, amikor ismét felszínre törhet.

A szakrendelésünkön megjelent, 
Covid  fertőzésen átesett betegek zöm-
mel idősebbek és/vagy valamilyen 
krónikus belszervi betegségben szen-
vednek (hipertónia, diabétesz, pajzsmi-
rigymegbetegedés). A fertőzés ugya nis 
a keringési rendszeren keresztül min-
den szervhez eljut, az endokrin rend-
szertől az idegrendszerig. 

Hazánkban meglehetősen alacsony 
azon betegek száma, akiknél a poszt -
Covidszindróma mint diagnózis 
fel   merül. A külföldi (így az egyesült 
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A Covid–19-fertőzésen átesettek többsége néhány héten belül felépül, de vannak olyan betegek 
is, akik a fertőzést követő időszakban különböző, korábban nem tapasztalt tünetekről, érzetekről 
panaszkodnak: ez a poszt-Covid-szindróma. A betegség e szakaszának lefolyása és hossza vélemé-
nyem szerint a beteg minél korábbi rehabilitációjának függvénye.

A poszt-Covid leggyakoribb tünetei
Minden harmadik, koronavírus-fertőzésből meggyógyult ember tapasztal legalább egy poszt- 
Covid-tünetet. A leggyakoribb tünetek a fertőzés után 3-6 hónappal:

Szorongás, depresszió 15,0 %
Rendellenes légzés 8,0 %
Hasi tünetek 8,0 %
Mellkasi, torokfájdalom 6,0 %
Fáradékonyság 6,0 %
Fejfájás 5,0 %
Kognitív problémák 4,0 %
Izomfájdalom 1,5 %
Egyéb fájdalom 7,0 %

37% tapasztalt  
valamilyen poszt-
Covid-tünetet
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A posztCovidszindrómáról és kezeléséről
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Dr. habil. Sandra Sándor 
ny. orvos ezredes (PhD)

Kezelési terv
A kezelési terv kidolgozásában számos 
tényezőt figyelembe kell venni. Az ilyen 
esetekben minden kezelés egyéni, nem 
alkalmazható általános séma. Kiindulá-
si alapnak a rendelkezésünkre álló gép-
parkot tekintettük, kiegészítve egyéb 
nemzetközi rehabilitációs lehetőségek-
kel. Ezek felkutatása érdekében kül-
földi terapeutákkal is felvettük a  kap-
csolatot, és az általuk javasolt terápiás 
technikákat is alkalmazva kezdtük meg 
a posztcovidos betegek rehabilitáció-
ját. Jóllehet a mi felszereltségünk nem 
olyan modern, mint a külföldi kollé-
gáké, de szakmai elhivatottságunkkal 
igyekszünk pótolni azt. 

A fő panaszok, érzetek, amit akár kö-
zösnek is nevezhetnénk, a fáradékony-
ság és a testi fájdalom. A fizioterápiás 
kezelések lényege a fájdalomcsillapí-
tás; akár TENSkezeléssel, akár mág-
neseserőtérterápiával befolyásol ni, 
csökkenteni tudjuk a fájdalmat. Az 
orvos a kezelési tervet elsősorban az 
egyéni tünetek figyelembevételével ál-
lítja össze.

Főleg az idősebb betegeknél vagy 
a Covidfertőzés súlyosabb formáján 
átesetteknél tapasztalunk izomtömeg-

vesztést. Ehhez társulhat a nehézlég-
zés, ami főleg lépcsőn való közleke-
déskor, házimunka során jelentkezik. 
Gyakori panaszok még: fejfájás, ízületi 
fájdalom, bőrtünetek, szédülés, alvás 
és memóriazavar, a beszéd lassulása, 
izomremegés (tremor), feszült idegál-
lapot, idegesség, illetve depresszió.

Kezelések
Osztályunkon a külföldi rehabilitációs 
kezeléseket alapul véve, azokat a saját 
készülékparkunkra adaptálva kezdtük 
el posztcovidos betegeink kezelését. 
A fizioterápiás kezelés mellé különbö-
ző vitaminok és ásványi sók szedését 
is javasoltuk pácienseinknek, amelyek 
a kezelések hatását felerősítik. 

A saját készülékeinkkel végzett lé-
zerterápiás kezelés hatékonyságának 
növelése érdekében kikértük a kana-
dai lézerkutató intézet lézerterapeuta 
tanácsosának véleményét, aki készsé-
gesen segítette munkánkat, sőt máig 
tartjuk vele a kapcsolatot.

Az alkalmazott terápia: Safe Laser 
1800as készülékkel 33 perc a mell-
kaspontokon; Safe Laser 500as ké-
szülékkel 55 perc mindkét orrnyílásra, 
valamint a felmerülő bőrtünetekre; 

Bemerérterápia; Triomed készülék-
kel energetizáló, kardiológiai, migrén-
program, valamint kiegészítésként 
corposanokészülék izomerősítésre, 
interferenciakezelés fájdalomcsillapí-
tásra, ultrahangterápia izomlazításra, 
illetve gyógytornakezelés (légzőtorna, 
izomerősítés). 

A betegek visszajelzései
A kezeléseket a harmadik hullám miatt 
bekövetkezett lezárásokig végeztük, 
összességében 16 beteget kezeltünk 
posztcovidos tünetekkel. A kezelé-
seket 5 betegnél be is tudtuk fejezni, 
a  panaszaik jelentős, 85%os mérték-
ben javultak. 

Egy olyan betegünk volt, akit a keze-
lések megkezdése előtt kerekesszékkel 
szállított be a családja. Bőrtünetekkel, 
izomatrophiával, fáradékonysággal, 
gyen  geséggel, ingadozó vérnyomás-
sal (amire orrnyíláson keresztüli lé-
zerbesugárzást alkalmaztunk minden 
terápia előtt) kezdtük kezelni. Jelentős 
izomerőjavulást értünk el, a 10. ke-
zelést követően biztonsági kísérettel, 
de már a saját lábán, a 2. sorozat vé-
gén pedig már önállóan közlekedett, 
izomereje visszatért, sokkal energiku-
sabbnak érezte magát, a terhelhető-
sége is jelentősen javult, bőrtünetei 
pedig folyamatosan csökkentek. 

A Covidjárvány miatti ismételt lezá-
rások miatt sajnos nem tudtuk minden 
betegnél befejezni a kezeléssorozatot, 
de telefonon tartottuk velük a kapcso-
latot. A kezelések elmaradása miatt 
mindegyiküknél jelentkezett némi, de 
nem nagy mértékű visszaesés. A ne-
hézlégzés minden esetben csökkent, 
a  terhelhetőség pedig valamennyiük-
nél jelentősen javult. 
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a jogszabály módosítását, van-e 
kivétel?
Az elismerések adományozásának 
alap elveit a honvédelmi miniszter és 
a  Honvéd Vezérkar főnöke által alapít-
ható és adományozható elismerésekről 
szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet 
2. §a szabályozza. Ez alapján a  tény-
leges szolgálati viszonyban töltött idő 
figyelembevételével az első adomá-
nyozást megelőzően és az egymást 
követő adományozási alkalmak között – 
a  rendkívüli helytállás esete kivételével 
– legalább négy évnek el kell telnie, és be 
kell tartani a fokozatosság elvét. A Tár-
sadalmi Véleményező Munkacsoport 
javaslata alapján a honvédelmi minisz-
ter a „főszabálytól” való eltérés lehető-
ségével élhet/él. A négyéves idővallum 
betartására vonatkozó jogszabály eset-
leges módosítása az elismerés erkölcsi 
értékének csökkenését okozhatja.

A szociális gondoskodás csak olyan 
em bernek folyósítható, akinek 
a nyug  díja 80 000 forint alatt van?
A társadalombiztosítási nyugellátás-
ról szóló 1997. évi LXXXI. törvény és 
a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) 
Korm. rendelet alapján a különös mél-
tánylást érdemlő körülmények fenn-
állása esetén a nyugdíjbiztosítási igaz-
gatási szerv méltányosságból ki vételes 
nyugellátást, vagy egyszeri segélyt álla-
píthat meg. Kivételes nyugellátáseme-
lés akkor folyósítható, ha a rendszeres 
ellátások együttes összege nem halad-

Mennyire tartják fontosnak a kerek 
születésnapot megélt nyugállomá-
nyú katonák köszöntését? 
A nyugállományúak képviselik a Magyar 
Honvédség múltját, melyre a ma had-
ereje felépítette jelenét és máig jelen-
tős hatást gyakorol annak jövőjére.  
A róluk történő gondoskodás a hon-
védség jó értelemben vett felelőssége, 
célkitűzése. Az öregségi nyugdíjkorha-
tárt betöltött nyugállományú katoná-
kat, honvédségi nyugdíjasokat kerek 
évfordulós születésnapjuk alkalmából, 

a hazáért tett szolgálatuk méltó meg-
becsüléseként, a Magyar Honvédség 
Katonai Igazgatási és Központi Nyilván-
tartó Parancsnokság parancsnoka, míg 
a 80 éves és a feletti kerek évfordulós 
születésnapjukat ünneplőket Magyar-
ország honvédelmi minisztere, vala-
mint a Magyar Honvédség parancsno-
ka közös emléklappal köszönti.
A nyugdíjasokra (is) vonatkozó jog-
szabály alapján megítélhető elis-
merés ugyanazon személynek csu-
pán négyévente adható. Tervezik-e 

 gondoskodunk gondoskodunk
a nyugállományúakról a nyugállományúakról 

És a És a nyugdíjasokrólnyugdíjasokról
A katonai életpálya nem zárul le a nyugállományba vonulással. A Benkő 
Tibor honvédelmi miniszter részvételével, a nyugállományú katonák és 
honvédségi nyugdíjasok részére – a Honvédelmi Minisztérium idősügyi 
politikájának szellemében – szervezett fórumokon felmerült  
kérdésekre adott válaszok az alábbiakban olvashatók. 

A miniszteri találkozókon felvetett  
közérdekű kérdésekre adott válaszok

Június 14-én Debrecenben folytatódott a miniszteri fórumsorozat
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ja meg a 90 000 Ftot, ekkor az emelés 
az öregségi nyugdíj legkisebb össze-
gének 10–25%a lehet. Ez 2021. évben 
havi 2850 – 7125 Ft többletet jelenthet. 
Az egyszeri segély azon nyugellátásban 
részesülőnek adható, akinek az egy fő-
re eső havi jövedelme – attól függően, 
hogy közeli hozzátartozójukkal közös 
háztartásban élneke vagy sem – 80 
000, illetve 90 000 Ft alatt van. Az egy-
szeri segély évente egy alkalommal ad-
ható, összege minimum 15 000 Ftban, 
de maximum a  mindenkori öregségi 
nyugdíj minimumának másfélszeresé-
ben, azaz 2021. évben 42 750 Ftban 
állapítható meg. Ezen túlmenően a Ma-
gyar Honvédség Szociálpolitikai Köz-
alapítványa is – egészen 131 000 Ft egy 
főre eső jövedelemig, sávosan csökke-
nő mértékben, 45 000től 60 000 Ftig 
– biztosít a  szociális gondoskodási kö-
rébe tartozó nyugállományúak részére 
segélyezési lehetőséget. 

Tervezett-e nyugállományú katonai 
igazolvány kiállítása annak érdeké-
ben, hogy a biztosított kedvezmé-
nyes vásárlási lehetőségeket teljes-
körűen igénybe lehessen venni?
Minden nyugállományú katona (jelen
leg is) rendelkezik a jogosultságot bi-
zonyító, rendfokozatot is feltüntető 
igazolvánnyal, melyet az érintett, első 
ellátásként, aktív szolgálata lezárása-
kor, utolsó alakulatánál vehet át. A Ma-
gyar Honvédség Idősügyi Stratégiája 
azon ban előírja, hogy legkésőbb 2024
ig elő kell segíteni a plasztikkártyás iga-
zolvánnyal történő teljes ellátottságot.

Igaz az, hogy a Honvédelmi Minisz-
térium kezelésében lévő helyiségek 
használatáért bérleti díjat kell fizet-
ni, ugyanakkor azok, amelyeket át-

adtak a helyi önkormányzatoknak, 
ingyen használhatóak? A civil szer-
vezeteknek, valamint a nyugdíjas-
kluboknak fizetniük kell a honvéd-
ségi objektumok használatáért?
A 2000es évek elejétől a tiszti klu-
bok épületei a helyi önkormányzatok 
részére azon feltétellel lettek átadva, 
hogy az ott működő honvédségi kö-
tődésű egyesületek, szerződés elle-
nében, továbbra is térítésmentesen 
használhassák meglévő helyiségeiket. 
Hasonlóan térítésmentes ingatlan-
használattal rendelkeznek a tárcával 
partner érdekvédelmiérdekképvise-
leti szervezetek (Bajtársi Egyesületek 
Országos Szövetsége, Honvédségi Dol-
gozók Szakszervezete, Honvédszak-
szervezet), amelyek részben klasszikus 
civil öntevékeny feladatokat is felvállal-
nak, de alapvetően közfeladatot ellátó 
szervezetként funkcionálnak. Tekintet-
tel arra, hogy a Honvédelmi Miniszté-
rium vagyonkezelésében lévő ingat-
lan – mint állami tulajdonú ingatlan 
– a  nemzeti vagyonról szóló törvény-
ben meghatározottak szerint kizárólag 
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közfeladat ellátása céljából adható in-
gyenes használatba, így a honvédelem 
érdekében tevékenykedő civil szerve-
zetek (valamint a nyugállományú ka-
tonákat és honvédségi nyugdíjasokat 
tömörítő klubok) ingatlanhasználata 
sajnálatos módon csak bérleti díj meg-
fizetése mellett biztosítható. 

A nyugállományúak sokszor nem 
tudják megoldani a „járműves 
mozgást”, mert nehezen kapnak 
buszt az alakulatoktól és/vagy 
nincs üzemanyag-támogatás. Mi-
lyen meg  oldással tudna a honvéd-
ség hozzájárulni a már tervezett 
kirándulások megtartásához? 
A Honvédelmi Minisztérium, valamint 
a Magyar Honvédség közös célkitűzése, 
hogy a nyugállományúaknak a hazáért 
tett erőfeszítéseik megbecsüléseként 
életpályát lezáró időszaki támogatást 
biztosítson. E támogatás kiterjed töb-
bek között a kedvezményes térítéssel 
biztosított szállítóeszköz igénylésének 
lehetőségére is. Az illetményekkel és 
illet ményen kívüli juttatásokkal kap-
csolatos egyes eljárási szabályokról 
szóló 15/2015. (IV. 30.) HM utasítás 
24. §a alapján a nyugállományú szer-
vezetek szállítási igényeiket a tárgyévet 
megelőző év október 15ig az MH Kato-
nai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság útján terjeszthetik fel. 
A tárca a lehetőségek függvényében 
a továbbiakban is biztosítja ezen igé-
nyek megvalósulását.  (Folytatjuk)

Összeállította: 
Schmidt Petra

Konzultáció július 10–11-én Erdőbényén a Miskolc és Nyíregyháza térségéből érkezett nyugállományúakkal

A felvetett kérdésekhez kapcsolódó  
törvények és jogszabályok 

• Elismerések adományozása: 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet 2. §a.

•  Méltányosságból kivételes nyugellátás vagy egyszeri segély megállapítá-
sa: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény és 
a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet.

•  A honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek (valamint a nyugál-
lományú katonákat és honvédségi nyugdíjasokat tömörítő klubok) ingatlan-
használata: 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról.

•  Nyugállományú szervezetek szállítási igényeinek teljesítése: Az illetmények-
kel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályok-
ról szóló 15/2015. (IV. 30.) HM utasítás 24. §a. 
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– Bár már húsz éve ismerjük a 
Magyar Honvédségben a vezény-
lőzászlós fogalmát, a beosztásról 
még mindig nagyon keveset tud-
nak az átlagemberek. Mit jelent ez 
a ki fejezés?
– A vezénylőzászlós a parancsnok mel-
lett álló, tapasztalt, rangidős altiszt, 
aki korábbi katonai pályafutásának 
tapasztalatai és képességei alapján el-
nyerte a parancsnok bizalmát, és felha-
talmazást kapott a parancsnok vezetői 
tevékenységének támogatására, az al-
tiszti és a legénységi állomány végre-
hajtói tevékenységének hatékonyabb 
megszervezésére és felügyeletére. 

– Hogyan lesz egy magyar altiszt-
ből az egyik NATO-parancsnokság 
ve zénylőzászlósa?
– Kiválasztottak erre a megtisztelő fel-
adatra. A jelölés azon alapult, hogy 
az  azt megelőző időszakban megfe
lel  tem azoknak a követelményeknek, 
amelyeket ezzel a beosztással szemben 
támasztottak, azaz például szolgáltam 
korábban stratégiai szintű parancs-
nokságon. A másik, amit viszont az ACT 
jelölt meg feltételként, az  a NATOban 
zajló fejlesztésekhez és képzéshez való Fo
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hozzáértés volt, amelyre nekem jó ala-
pot jelentett  a  NATO oberammergaui 
Iskolájában  eltöltött idő. A szervezeti 
szintű gondolkodás, a stratégiai kérdé-
sek ismerete pedig a  vezénylőzászlósi 
múltamból volt adott. 

– Pontosan mivel is foglalkozik a Szö vet -
séges Transzformációs Pa rancs nok ság?
– Az ACT az úgynevezett hosszú távú 
jövőt kutatja a NATO tagországai szá-
mára. A NATO Kétoldalú Parancsnok-
ságát (NATO BiSC) az Allied Command 
Operations (ACO) és az Allied Com-
mand Transformation (ACT) alkotják. 
Míg a jelen műveletek és a közeli jövő 
műveleteinek vezetését és tervezését 
az ACO végzi, addig a hosszú távú ter-
vezést és a fejlődési irányok meghatá-
rozását az ACT feladataként határozta 
meg a NATO. Azaz az ACT nem 1015 
éves, hanem 2530 éves távlatokban 
gondolkodik. Vizsgálja a jövő trend-
jeit, veszélyeit, kihívásait, és mind-
ezekről megfelelő tájékoztatást ad 
a  NATOnemzetek és a NATOszerve-
zetek számára. A Szövetséges Transz-
formációs Parancsnokság másik nagy 
feladatterülete a képességfejlesztés. 
Jelenleg mintegy 34 képesség fejlesz-
tését finanszírozza a NATO a közös 
alapból. A harmadik nagy terület pedig 
a szövetséges erők fejlesztése, vagyis 
a képzés, kiképzés. 

– Mivel telt az elmúlt három év az Ön 
számára? 
– Megpróbáltam folytatni azt a munkát, 
amit az elődeim alakítottak ki korábban. 
Kihívásokkal teli időszak volt, szerencsé-
re a parancsnokság vezetői azonnal be-
fogadtak, megkaptam tőlük a bizalmat. 
Munkaköri leírásom 14 kiemelt felada-
tot tartalmazott, köztük a  NATOtag-
országok vezető altisztjeivel, valamint 
az ACTnek alárendelt katonai szerveze-

tek vezénylőzászlósaival való kapcsolat-
tartást, tevékenységük koordinálását. 
Rengeteget kellett utaznom akár a SACT 
kíséretében, akár a  beosz tásomból 
adódó feladatok okán. A  parancsnok 
elismerési programjainak megvalósítá-
sáért is feleltem, mely komoly verseny-
helyzeteket teremtett a  soknemzeti 
NATOtörzs állományában. 

Számos elképzelést szerettem volna 
megvalósítani, de közbeszólt a  Covid, 
amely megtorpantotta egy pillanatra 
a  NATOtörzsek munkáját, és aminek 
kezelését nekünk, az ACTn is meg kel-
lett oldani. Összességében azt mondha-
tom, hogy a Norfolkban töltött három 
év megmutatta számomra, hogy min-
den, amit mi itthon a Magyar Honvéd-
ség altiszti karának fejlesztése érdeké-
ben végzünk, az releváns.  Felismertem 
azt is, hogy nagy gondot kell fordítani 
a saját felkészítésünkre, mert ezzel tesz-
szük erősebbé  a NATOt.  A  három év 
alatt biztonsággal támaszkodhattam 
minden kollégámra, de itt kiemelem 
azokat a magyar tiszteket és altiszteket, 
akikkel együtt, beleértve a családtagja-
ikat is, egy igazi közösséget alkottunk.

– Hol folytatja katonai pályafutását?
– Az MH Transzformációs Parancs
nokságra kerültem, új beosztásomban 
az altisztképzésért leszek felelős. 
 Szűcs László

Az elmúlt három évben a NATO 
Szövetséges Transzformációs  
Parancsnokság (NATO ACT)  
vezénylőzászlósaként szolgált  
Bogdán Tibor főtörzszászlós,  
aki a közelmúltban tért haza  
Magyarországra. Az Obsitos  
magazinnak adott interjúban  
egyebek mellett norfolki felada-
tairól és tapasztalatairól is mesélt.

3 év Norfolkban
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Mészáros 
Károly őrnagy, 
érdekvédelmi 

főtiszt

Róluk, a katonahősökről, az egyko-
ron és a  közelmúltban elhunytak 
emlékének ápolásáról, sírjaik gon-
dozásáról is gondoskodik az MH 

Katonai Igazgatási és Központi Nyil-
vántartó Parancsnokság. Kollégáim eb-
ben az időszakban diákokkal, más ka-
tonai szervezetekkel és a honvédségi 
nyugdíjas szervezetek tagjaival együtt 
szépítik a katonatemetők, hadisírok 
környezetét és helyezik el az emlékezés 
virágait a katonahősök, a Magyar Hon-
védség halottjai sírján. 

Mindannyiunk számára fontos a  ka-
tonaelődök emlékének ápolása, így a sí-
rok gondozását önkéntesek is vállalják. 
Fontos, hogy ez a szolgálat a  jogszabá-
lyok betartásával végezhető. Az 1945 
előtti katonasírok esetében csak azok 
környezete tehető rendbe, a síremlé-
keket ne próbáljuk önállóan tisztítani, 
felújítani. Ha elhanyagolt, rossz állapo-
tú, régi katonasírt látnak közvetlen kör-
nyezetükben, azt nyugodtan jelezzék 
megyei irodáinknál, ahol a hadisírgon-
dozással megbízott szaktisztek várják 
bejelentéseiket, személyes jelentkezé-
süket. Kollégáim a helyszíni szemlét és 
pontosítást követően jelentést külde-
nek a Honvédelmi Minisztérium Had-
történeti Intézet és Múzeum részére, 
ahol a hadisírgondozó szakemberek 

Emlékezés katona elődeinkre
Minden évben október végén, november elején elhunyt szeretteinkre, hozzátartozóinkra  
emlékezünk. Virágba borulnak a temetők, és a korán beköszöntő sötétséget mécsesek fénye töri 
meg. Nem felejthetjük ekkor azokat sem, akik a legdrágábbat, az életüket áldozták hazájukért. 

Új helyen a toborzóiroda
Kaposváron a Hadkiegészítő és To-
borzó Iroda a régi helyétől pár lépés-
nyire, a volt katonai ügyészség épüle-
tébe költözött. 2021. október 1jétől 
a katonai szolgálat iránt érdeklődő-
kön túl az érdekvédelmi ügyfélszol-
gálat munkatársai is Kaposváron, 
a Baross Gábor u. 19. szám alatt vár-
ják a gondoskodási körbe tartozó-
kat ügyesbajos ügyeik intézésében. 
Az iroda levelezési címe, telefonos és 
emailelérhetőségei változatlanok.

Kegyelet

megteszik a szükséges lépéseket. Ne 
feledjék, a más nemzetek katonáinak 
sírját is megilleti az a gondoskodás, me-
lyet a magyar katonasírok esetében el-
várunk, függetlenül attól, mely ország 
területén találhatók.

A hősi halottak és a Magyar Honvéd-
ség halottjainak sírjait is különleges 
figyelemmel gondozzák a katona utó-
dok, melyre a hozzátartozók hozzájá-
rulásával van lehetőség.

Nem tiltja azonban semmi sem, hogy 
lehetőleg minden katonasíron fellob-

banjon az emlékezés lángja. Gyújtsunk 
tehát gyertyát, mécsest a  katona elő-
dök, bajtársak emlékére is, akik életük-
kel, tehetségükkel szolgálták a hazát.

Irodáink címe: https://www.hadkiegeszites.hu/
hknyp/toborzoirodak

Fo
tó

: H
M

 Z
rí

ny
i N

Kf
t.



30 OBSITOS

Jubileum

1959  Emlékezés egy  
különleges alakulatra

1959. október 25én – a honvédelmi 
miniszter parancsa alapján, a börgön-
di Légvédelmi Kiképző Központ (LKK) 
bázisán – új szervezetként megala-
kult a Magyar Néphadsereg 11. Honi 
Légvédelmi Tüzérezrede. Ez volt Ma-
gyarország első honi légvédelmi ra-
kétaezrede, de az akkori titokvédelmi 
elgondolások szerinti fedés miatt a 
„légvédelmi rakéta” megnevezést csak 
a szigorúan titkos minősítésű háborús 
hadrend tartalmazta. Ettől az időpont-
tól számítják a légvédelmi rakétafegy-
vernem létrejöttét. A tűzalegységek 
alapvető rendszeresített fegyverzete 
a szovjet fejlesztésű, SzA–75M Dvina 
típusú, közepes (8–30 km) hatótávolsá-
gú légvédelmi rakétakomplexum lett. 

Az alakulat megalakulásának 60. év-
fordulóján, 2019. október 14én Buda
pesten, a Stefánia Palota – Hon véd 
Kulturális Központban megtartott 
nagy  szabású megemlékező rendez-
vényen (melyet a Budapesti Nyugállo-
mányúak Klubja  Repülő és Légvédel-
mi Tagozata, valamint a Tiszta Égbolt 
Bajtársi Egyesület közösen szervezett) 
dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter 
kiemelten elismerő szavakkal méltatta 
a fegyvernemnél szolgált katonák és 
polgári alkalmazottak helytállását.

1960 A négy évtizedről, 
dióhéjban

1960. június 28án a 11. Honi Légvédel-
mi Tüzérezred önálló lett, megszűnt 
a  Légvédelmi Kiképző Központ kap
csolódó alárendeltsége. A parancs-

Köszönet a légtér 
 egykori oltalmazóinak
Húsz évvel ezelőtt, 2001. június 30-án lezárult az MH 11. Duna Vegyes Légvédelmi Rakétaezred 
(MH 11. DVLRE) teljes felszámolása. A kerek évforduló alkalmat ad arra, hogy – a katonai szerve-
zet utolsó parancsnokaként, a korábbi parancsnokságok nevében is – köszöntsem az ezredünknél 
és annak jogelődjeinél szolgált katonai és polgári alkalmazotti állományt, köszönetet mondjak 
szolgálati tevékenységükért, munkájukért, helytállásukért, amellyel hozzájárultak a honi légvé-
delmi rakéta fegyvernem elé állított feladatok sikeres teljesítéséhez.

nokság új helyőrsége Budapest lett. 
Ezzel az ezred megalakulásának első 
szakasza befejeződött. 1961. április 
21én az egység a Szovjetunió állami 
lőterén sikeresen végrehajtotta el-
ső légvédelmirakétaéleslövészetét. 
1961. jú nius 1jén az alakulat átvet-
te a  Magyar Népköztársaság légtere 
meghatározott részének légvédelmi 
rakétaoltalmazását, és ettől kezdve 34 
éven át – 1995. július 28ig – folyama-
tosan készültségi szolgálatot látott el 
a  légierő légvédelmi készültségi szol-
gálati rendszerében.

1977. szeptember 1jén az ezred 
dandárszervezetre tért át, 

a megnevezése ezt követően többször 
változott. 1982ig lezajlott a dandár át-
fegyverzése, korszerűsítése és a szá-

Automatizált vezetési 
rendszerrel felszerelt 

harcálláspont
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se. Már 1995–96ban jelentős belső 
strukturális átalakításokra került sor. 
Az elrendelt szervezési feladat alap-
ján 1997. december 31ig befejeződött 
a dandár átalakítása vegyes légvédel-
mi rakétaezreddé, és az új megneve-
zése MH 11. Duna Vegyes Légvédelmi 
Rakétaezred lett. 1998. március 12én 
az ezred a Magyar Köztársaság elnöké-
től új csapat zászlót kapott – a jogelőd 
szervezetek csapatzászlóit is beszá-
mítva ez már a hatodik volt.

Döntés a felszámolásról
Hazánk 1999. március 12én a NATO 
teljes jogú tagjává vált. A Magyar 
Köztársaság honvédelmének egészét 
érintő stratégiai felülvizsgálat kon-
cepciójáról szóló 2322/1999. (XII. 7.) 
Korm. határozat alapján lezajlott át-
világítást követő döntés eredménye-
ként az ezredet 2001. október 1jétől 
kivonták az MH hadrendjéből. Ezt 
a  döntést Fodor Lajos vezérezredes, 
a Magyar Honvédség parancsnoka, 
vezérkari főnök jelentette be a 2000 
szeptemberében tartott állomány-
gyűlésen. A  szervezé si intézkedés 
szerint az ezred teljes felszámolását 
2001. június 30ig kellett befejezni. 
A honvédség ezzel elveszítette a nagy 
magasságú, illetve a nagy és közepes 
hatótávolságú önálló nemzeti légvé-
delmi rakétaoltalmazási képességét. 
A döntés következtében a hazai légvé-
delmi rakétafegyvernemből 2001re 
„kihalt” annak egyik és egyben utolsó, 
de meghatározó honi légvédelmi ra-
kétás alkotóeleme is. 

A légvédelmirakétamagasabbegység, 
majd egység fennállása alatt szá mos 
lőtéri éleslövészet során bizonyította 
felkészültségét. Szerencsére éles hely-
zetben nem vált szükségessé annak 
megmérettetése, hogy a fegyverzeté-
vel valójában mire is volt képes. Egye-
dül az 1990es évek elején, a  délszláv 
háború első időszakában volt feszült 
a  helyzet, de rakétaindításra nem ke-
rült sor.

2000.  január 1jén az ezred ke-
zelésében 64 különböző 

objektum volt, köztük laktanyák, tü-
zelőállások, harcálláspontok, híradó
adó házak, lakótelepek, helyőrségi 
klubok, csapatpihenők stb. Ezek 26 
helyőrségben, illetve településen he-
lyezkedtek el. A kivonáskor szakszerű 
hozzáértéssel szétszerelték, hatásta-
lanították, azt követően pedig leadták 
a fegyverzeti és hadfelszerelési anya-
gokat. Az ezred jogutódja a Veszprém-
ben akkor még működő Magyar Hon-
védség Légierő Vezérkar lett. Az 1959. 

mára elrendelt diszlokációharcrend 
kialakítása 12 harci osztállyal – hat kis 
(6–25 km) hatótávolságú Sz–125 Nyeva, 
valamint a korábbi Dvina típus váltásá-
ra hat közepes (43 km) hatótávolságú 
Sz–75M Volhov rakétakomplexum
mal –, továbbá a technikai osztállyal 
és a híradózászlóaljjal. A fentiek ered-
ményeként Budapest körül – annak 
légvédelmére, kettős körgyűrűben,  
a kis, közepes és nagy magasságú tar-
tományban támadó légi célok ellen 
– kellő átfedésekkel összefüggő légvé-
delmi rakétatűzzóna alakult ki.

A dunai átkelőhelyek, a dunaújvá-
rosi ipari körzet és Paks légvédel-
mére rendeltetett 104. Légvédelmi 
Rakétaezred Sárbogárdon települt 
parancsnokságának 1991ben történt 
megszüntetésével egy időben a dan-
dár átvette annak harci osztályait, va-
lamint a nagy (180 km) hatótávolságú 
Vega légvédelmi rakétarendszert, to-
vábbá a debreceni Légvédelmi Kikép-
ző Központ állományának egy részét 
és szakkiképzési feladatait is. Mind
ezek következtében a dandár tűz-
rendszeretűzzónája, valamint harci 
lehetőségei jelentősen megnőttek, 
ami lehetővé tette a kibővült körzet-
ben lévő objektumok megbízható ol-
talmazását. A tűzvezetés automatizá-
lására a Vektor–2VE és a Szenyezs–ME 
automatizált vezetési rendszert alkal-
mazták. A dandár/ezred fő harcállás-
pontja a Vektor, a tartalék harcállás-
pontja pedig a Szenyezs rendszerrel 
rendelkezett.

1991. november 8án az utolsó 
jogelőd szervezet az MH 11. 

Duna Légvédelmi Rakétadandár nevet 
kapta. Az ez alkalomból tartott ünnep-

ségen elhangzott, hogy a személyi ál-
lomány javaslata alapján lett a névadó 
a Duna folyó, amely bölcsője és szem-
tanúja volt a magyar államiság meg-
születésének, valamint évszázadokon 
át elválasztott és összekötött, védett 
és szolgálta a nemzet felemelkedését. 
Hosszú ideje már ennek a folyónak 
a  két oldalán települtek harcrendbe 
a légvédelmi rakétaalegységeink, hogy 
biztosítsák az ország kijelölt légteré-
nek sérthetetlenségét és védelmét. 
Ezt követően ez a dátum lett a „dandár 
napja” is.

A dandár alárendeltségébe 17 zász-
lóaljszintű szervezet tartozott: harci 
osztályok és osztálycsoportok, vala-
mint a híradózászlóalj, konkrétan: hét 
Volhov, hét Nyeva, egy Vega rakéta-
rendszerrel, egy technikai osztály és 
a két harcálláspont automatizált veze-
tési rendszerekkel. A dandár békelét-
száma meghaladta a 4500 főt.

1991 végén az egységes légvédelmi 
vezetés létrehozása miatt a csapatlég-
védelmi rakétaezredek a Szárazföldi 
Parancsnokság alárendeltségéből az 
akkor megalakult MH Légvédelmi Pa-
rancsnokság alárendeltségébe kerül-
tek. Ekkortól már valamennyi meglévő 
magyar légvédelmi rakétaegység és 
magasabbegység a légvédelmi had-
erőnem, illetve – a megnevezés válto-
zása után – a légierő haderőnem köte-
lékében működött. Ezt követően már 
nem volt használatos a honi, illetve 
csapatlégvédelmi rakétás megkülön-
böztető megnevezés sem.

A Magyar Honvédség létszámának és 
fegyverzetének szükségszerű csökken-
tésére irányuló döntések nem hagyták 
változatlanul a jogelőd dandárt sem, 
és 1994től elkezdődött a leszervezé-

Nyeva kis hatótávolságú légvédelmi rakétakomplexum (hadrendbe állítva 1978-tól, kivonva 2001-ben)



32 OBSITOS

Jubileum

Az alakulat jelmondata és karjelzése

október 25ei megalakulástól a teljes 
felszámolásig az alakulatnak összesen 
kilenc parancsnoka volt.

2001 Köszönet 
a helytállásért

2001. június 1jén került sor a felszá-
molást záró, elköszönő állománygyű-
lésre, melyen a korábbi jogelőd állo-
mányilletékes parancsnokok közül 
már csak öten lehettek jelen. Fodor 
Lajos vezérezredes a személyi állo-
mányhoz írt levelében megfogalmaz-
ta: az ezredben és elődszervezeteiben 
szolgált állomány kiválóan állta a kihí
vásokat, a megpróbáltatásokat, elvé-
gezte munkáját, eleget tett kötelezett-
ségének, amiért a Magyar Honvéd ség 
parancsnoka, vezérkari főnök köszö-
netét fejezte ki. (Következésképpen: 
az MH 11. DVLRE „obsitos légvédelmi 
fegyvernemi szervezet” lett – a szerző 
megjegyzése.) Talla István vezérőrnagy, 
a légierő első embere pedig arról be-
szélt, hogy Magyarország kijelölt kör-
zetét, a főváros és környéke légterét 
évtizedeken keresztül megbízhatóan 
oltalmazó csapat helytállása, eredmé-
nyes szolgálata felejthetetlen marad.

A rendezvényen az ezredparancs-
nok, illetve az MH Légierő Vezérkar fő-
nöke lezárta, majd aláírta a Csapattör-
téneti könyvet. Az ezredparancsnok az 
állomány előtt még egyszer meglen-
gette a csapatzászlót, majd azt végleg 
a tartójába helyezte. Sokak szemébe 
könny szökött ezekben a pillanatok-
ban. A zászlót ezután leadták a Had-
történeti Intézetbe.

Az ezred felszámolásának végső 
időszakában a még meglévő személyi 
állományára igen nagy fizikai és lelki 
teher hárult, de a sokféle elvégzen-
dő feladatot június 30ai határidőre 
felelősséggel, becsülettel teljesítette. 
Ezért a tevékenységért is köszönet 
illeti őket, valamint családjaikat is! 
A  felszámolás befejezésével az ezred 

fegyvernemi jelvényében lévő, „HA-
ZÁNK LÉGTERÉT VÉDJÜK” jelmondat 
immár a múlté lett.

Az ezred személyi állományának egy 
része vállalta, elfogadta áthelyezését 
a Magyar Honvédség más szerveze-
téhez, és lehetőség szerint többen 
kaptak végzettségüknek is megfelelő 
beosztást, de a felszámolás sajnos na-
gyon sokuk számára a katonai pálya-
futásuk végét jelentette.

Végezetül, az MH 11. DVLRE felszá-
molásának mostani évfordulója kap-
csán is szeretném megköszönni mind-
azoknak a munkáját is, akik az elmúlt 
évtizedek során, a  fegyvernem létre-
jöttétől a végső felszámolásig a szerve-
zeten kívüli szakmai tevékenységükkel 
bármikor is hozzájárultak az  alakulat 
feladatainak teljesítéséhez. 

A felszámolás 20. évfordulója alkal-
mával illő tisztelettel, elismeréssel, 
köszönettel gondoljunk vissza az egy-
kori jogelődöknél, illetve az MH 11. 
DVLREnél szolgálatot teljesítőkre, és 
hajtsunk fejet előttük!

Vega nagy hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer (hadrendbe állítva 1986-ban, kivonva 1997-ben)

A Csapattörténeti könyv lezárása Búcsúzik a személyi állomány

Kapcsándi 
István 

ny. ezredes
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 Civilek és katonák a repülés 
 biztonságáért

A MATASZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének Hajdúszoboszlói Repülős Tagozata 
és az Aero Klub HSE UL szakosztálya május végén egész napos rendezvényt tartott a Hajdú-

szoboszlói reptéren, melynek célja a Repülős Tagozat és az Aero Klub HSE sportpilótái  
közösségi szerep vállalásának bemutatása volt. 

Légi kutatómentő gyakorlat  
és bemutató Hajdúszoboszlón 

A résztvevők a nap folyamán de-
monstrálták, hogy a rendelke-
zésre álló technikai eszközök 
segítségével miként járnak el 

a különböző kutatásmentési élet hely
zetekben békében és a különleges 
jogrendi viszonyok között. A bemutató 
– a  szakmai készségfejlesztés, temati-
kus feladatmegoldások és a légi sport-
versenyszámok által – ki váló lehető-
séget teremtett a nemzetközi és hazai 
tapasztalatcserére, kapcsolatépítésre. 

A gyakorlónap nagyszerű alkalom volt 
annak bemutatására, hogy miként tud-
ják segíteni a sportrepülésben haszná-
latos eszközökkel a rendvédelmi szer-
vek munkáját. A repülős szakemberek 
számos versenyszám során bizonyít-
hatták rátermettségüket és felkészült-
ségüket. Az egyik feladat végrehajtása-
kor a keresőszemélyzetnek az ötszög 
alakú útvonalon meg kellett találnia az 

ott elhelyezett személy és tehergép-
járműveket, látjeleket, majd az útvonali 
térképre fel kellett rajzolnia a feltalálás 
helyét. A hajózószemélyzet adatrögzítő 
(logger) és GPSadatok alapján – ponto-
san tartva a sebességet, az útvonalidőt, 
valamint a megadott magasságokat – 
végigrepülte az útvonalat.

A verseny végén – szakemberek ve-
zetésével – különböző programok szí-
nesítették az eseményt. Az érdeklődők 
megismerhették az OGN (Open Glider 
Network – nyílt, vitorlázó repülést támo-
gató hálózat) rendszert, amely a magyar 
sportrepülés biztonságosabbá tételét 
szolgálja, majd siklóernyős, drón és le-
vett gázzal történő célra szállások be-
mutatója szórakoztatta a résztvevőket.

  A bemutató fontosságát jelzi, hogy 
a  verseny fővédnökségét  a Magyar 
Honvédség parancsnoka, dr. Ruszin 
Szendi Romulusz altábornagy vállalta. 

A versenyt megtekintette Bodó Sándor, 
az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium államtitkára (aki egyben a  ren-
dezvény védnöke volt), dr. Gali Sándor 
rendőr ezredes, a Hajdúszoboszlói 
Rend őrkapitányság vezetője, Czeglédi 
Gyula, a város polgármestere, dr. Né-
bald György, a Honvédelmi Sportszö-
vetség alelnöke, valamint Széles Ernő 
ny. dandártábornok, a  Magyar Tartalé-
kosok Szövetségének elnöke.

A verseny fő szervezője, Pető Sándor 
főpilóta, a MATASZ BorsodAbaújZemp-
lén Megyei Szervezetének elnöke a nap 
végén elmondta: a kutatómentő gya-
korlatot, illetve versenyt immár több 
éve megrendezik a városban, és a nagy 
sikerre való tekintettel a jövőben is sze-
retnék folytatni.

A sikeres eseményt baráti beszélge-
téssel egybekötött ebéd zárta.

Tóth Lajos László ny. törzszászlós

Levegőben 
a magyar 
tervezésű Altus
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Hozzávalók
• 100 dkg csirkemell 

• 15 dkg citrom 
• só 
• színesbors-keverék 

• szerecsendió 
• 10 dkg vaj 
• 50 dkg sárgarépa
• 40 dkg zöldborsó 
• 1 dl főzőtejszín 
• 0,5 dl étolaj 
• grillfűszerkeverék 

• 0,50 kg burgonya 
• 1 csomag 
mentalevél

Citromos sült csirkemell
Főzzünk együtt!

recept

Elkészítés

1 A bőr és csont nélküli csirkemelle-
ket sózzuk. A citrom héját lereszel-

jük, a színes borsot ledaráljuk, majd 
a szerecsendióval együtt rászórjuk 
a  csirkehúsra. 

2 A húst egy üvegedénybe tesszük, a 
citrom levét és az étolajat ráöntjük, 

majd hűtőbe tesszük egy napra pihen-
ni. A pácolt csirkemelleket 180 °Cos 
sütőben megsütjük.

3 A körethez a sárgarépát megtisz-
títjuk, daraboljuk, sózzuk és vajon 

puhára pároljuk. 

4 A zöldborsót mentás vízben meg-
főzzük, majd leszűrjük és sózzuk. 

Felengedjük 20%os főzőtejszínnel,  
majd mindezt botmixerrel 
pü ré   sítjük. 

5 A megtisztított burgonyát 
hasáboljuk, sózzuk és meg-

szórjuk grillfűszerrel. A tepsit 
sütőpapírral kibéleljük, és egy 

kevés olajjal meglocsoljuk a fűszere-
zett krumplit 200 °Cos sütőben piros-
ra sütjük.

6 A megsült citromos csirkemellet 
a  vajon párolt sárgarépával, men-

tás zöldborsópürével, grillburgonyával 
tálaljuk.

vajon párolt sárgarépával, mentás zöldborsópürével, grillburgonyával
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játsszon velünk!
KEDVES OLVASÓINK!

A helyes megfejtők közt 
értékes könyvcsomagokat 
sorsolunk ki.
Beküldési határidő: 
2022. január 15.

Cím: 
Obsitos Szerkesztősége 
1087 Budapest  
Kerepesi út 29/b  
(HM Zrínyi NKft.)
e-mail: obsitos@hmzrinyi.hu

Az OBSITOS 2021/3. számában 
közölt rejtvény megfejtése: : 
Fontos kilépni a negatív gon-
dolatok ördögi köréből.

KÖNYVNYEREMÉNYEK: 
  Donkanyar 1942/1943
  Olajháború. Angolszász 

légitámadások a magyar 
olajipar ellen, 1944–45ben

  A Zrínyiek a magyar és 
a horvát históriában

  
NYERTESEK: 
❶  Andrási Piroska 

(Hajmáskér)
❷   Baráth Andrásné 

(Nyíregyháza)
❸   Farkas Attila (Marcali)
❹   Hajduk Istvánné (Miskolc)
❺  Kun László (Miskolc)
❻  Nyulas Kálmánné  

ny. törzs zászlós (Táborfalva)
❼   Tóthné Bális Ilona 

(Székesfehérvár)
❽   Schütz Károly  

ny. alezredes (Veresegyház)
❾   Szűcs Józsefné (Pécs)
❿   Varga Lajos  

ny. törzszászlós  (Pápa)

Előző számunk 
nyertesei:

„A rejtvény beküldésével egyidejűleg hozzájárulok ahhoz, hogy amennyiben a sorsoláson 
a nyertesek közé bekerülök, a kiadvány a nevemet és a lakóhelyemet (helység) közölje.”
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Gyártósoron a magyar
 helikopterH225M

MEGÚJUL 
a MAGYAR 
HONVÉDSÉG 
haditechnikai 
eszközparkja


