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Szikszó László1 

AZ ANYAGMOZGATÓ KÉPESSÉG AKTUÁLIS HELYZE-
TE A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN, FEJLESZTÉSÉNEK 

LEHETSÉGES IRÁNYAI 

Absztrakt 
Az írásom célja a Magyar Honvédségben (a továbbiakban: MH) 
használt anyagmozgató rendszer, ezen belül is a targoncák valós 
képességeinek bemutatása és a korszerűsítés reális célkitűzéseinek 
meghatározása a jelenlegi lehetőségek tükrében. Az elemzésem 
alapvető gondolata, hogy az MH fejlesztési rendszerében a gépesített 
anyagmozgató képesség program aktuális formájában nem képes 
megfelelni a jelenkor elvárásainak. Egy rövid történeti felvezetés és a 
program alapú fejlesztési rendszer bemutatása után egy 2016. évi 
valós állapotfelmérés adatainak felhasználásával különböző csopor-
tosításban statisztikai kimutatások (típusösszetétel, átlagéletkor, 
üzemóraszám és üzemképességi mutatók) alapján tettem megállapí-
tásokat, számszerű fejlesztési javaslatokat. A levont következtetések 
igazolják az alapfelvetést, vagyis a fejlesztési program újragondolásá-
ra van szükség, amely által az MH anyagmozgató rendszere egy da-
rabszámbeli csökkentés mellett is képes lehet érdemi megújulásra. 

Kulcsszavak: MH, anyagmozgatás, fejlesztési program, üzemképes-
ség 

Bevezetés 

Az anyagmozgatás története gyakorlatilag egyidős a gondolkodó 
ember megjelenésével, hiszen azóta keressük a módot, hogyan lehet 
nagy és nehéz terheket mozgatni. Arkhimédész görög fizikus és ma-
tematikus egyik leghíresebb találmánya egy csigasor, amely egy álló 
és több mozgó csigából állt. Ehhez a találmányához kötik a sokszor 
idézett mondatát: "Adjatok egy szilárd pontot, hol lábamat megvethe-
tem és kimozdítom helyéből a Földet." Ő fogalmazta meg az emelő 

                                                 
1  Szikszó László alezredes, e-mail: szikszo.laszlo@hm.gov.hu 
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törvényét, miszerint az erő és az emelőkar hosszának szorzata állan-
dó, azaz ezek a mennyiségek fordítottan arányosak.2 

A gépesített anyagmozgatás megjelenéséig azonban még sokáig 
kellett várni. Éppen 2017-ben lesz 100 éves az első belsőégésű mo-
torral meghajtott szerkezet (ma szállítótargoncának neveznénk), 
amelyet az amerikai Michigan állam Buchanan városában építettek, a 
Clark gyárban, az anyagmozgatás megkönnyítésére. 1924-ben épí-
tették meg az első homlokrakodó berendezést, amelyen a kezelő az 
emelővillák mögötti ülőpozícióból irányította az eszközt.3 

Az elektromos hajtás a Yale and Towne gyár konstrukciójában je-
lent meg 1920-ban, egy alacsony emelésű emelőasztalos kocsi for-
májában.  

Az igazi áttörést a targoncák világszintű elterjedésében a II. Világ-
háború hozta. Az Egyesült Királyság folyamatos hadianyag-ellátása 
során a hajók kirakásakor már előszeretettel használták ezeket az 
eszközöket a brit kikötőkben.4 

A napjainkban végbemenő haderőreform során kialakult a profesz-
szionális hadsereg. Ez azt jelenti, hogy kis létszámú hadseregben 
minden katona valamilyen technikai eszközt kezel, konkrét feladata 
van, ha ebből a rendszerből kiemeljük, akkor helyettesítése nehezen 
megoldható, a rendszerben zavar keletkezhet.  

A mai kor színvonalán álló hadseregekben az erők gyors telepíthe-
tősége és ezzel együtt, a különféle logisztikai és hadianyagok szintén 
rövid határidejű mozgatása a jellemző, amelyek kezelése kézi 
anyagmozgatással már nem kellően hatékony, ezért a gépesített ra-
kodási rendszerek kialakítása nagy fontossággal bír. 

Az ellátásban szűk keresztmetszetként jelentkező szállítási át-
eresztőképesség egyik lehetséges útja a rakodásra fordítható idő 
drasztikus csökkentése, amelynek természetesen a rakodások gépe-
sítésének egyre magasabb színvonalon történő megvalósításához 

                                                 
2  Tudósok arcképcsarnoka - Arkhimédész: 

http://www.tananyag.almasi.hu/ojudit/Tudosok/Tudosok/archimedesz.htm 
3  CLARK Europe GmbH History: 

http://www.clarkmheu.com/cms/company/history/?L=5  
4  Targonca története - Emelőgépek története és fejlődése a mai targonca kialaku-

lásáig http://www.pagatgold.hu/targonca-tortenete  
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kell vezetnie. Emellett a korszerű kombinált fuvarozási technológiák5 
és az egyes szállítási alágazatok hatékony együttműködésének is 
alapvető feltétele a korszerű anyagmozgatási rendszerek rendelke-
zésre állása (beleértve az egységrakomány-képzést is), amely a ka-
tonai szállítás napjainkban megjelenő kihívásainak egyik sarkalatos 
problémája.6 

1. A gépesített anyagmozgatás megjelenése a magyar 
haderőnél 

Az 1960-as évektől az akkori Magyar Néphadseregnél (a további-
akban: MN) is megkezdődött az első hidraulikus emelőgépek, 
emelőkocsik alkalmazása. Ezekben az években még Magyarorszá-
gon is folyt sikeres targoncagyártás a Diósgyőri Gépgyárban és a 
Rába Magyar Vagon- és Gépgyárnál, azonban ez a Kölcsönös Gaz-
dasági Segítség Tanácsa szabályozása nyomán megszűnt, majd el-
lepték az országot a bolgár Balkancar vállalat targoncái.7  

1973-ban az MN Közlekedési Szolgálatfőnökség és alárendeltsé-
gében az MN Katonai Szállítási Főigazgatóság megalakulásával je-
lent meg új feladatként: 

 a katonai közlekedési szakanyagok és szaktechnikai eszközök 
fejlesztése, a rendszeresítés előkészítése, beszerzése, tárolá-
sa, elosztása és javítása, valamint a készletek nyilvántartása; 

 a szállításokkal kapcsolatos anyagmozgatási és rakodás-
gépesítési feladatok végzése. 

Ettől az időponttól beszélhetünk az anyagmozgató eszközök terv-
szerű beszerzéséről és üzemeltetéséről, megkezdődött az MN közle-
kedési szolgálatának a 80-as évek végéig tartó nagyszabású meny-
nyiségi és minőségi fejlődése. Az MN a hetvenes évek végén már 
800 db rakodógéppel, 2700 db anyagmozgató kisgéppel és eszközzel 
                                                 
5  Szászi Gábor: Kombinált fuvarozási technológiák, és azok alkalmazásának lehe-

tőségei a katonai szállítási feladatok végrehajtása során, BOLYAI SZEMLE 
2003/4 pp. 22-36. 

6  Szászi Gábor: A közlekedési munkamegosztást befolyásoló tényezők napjaink-
ban, hatásuk a katonai szállítási feladatok végrehajtására. In: Szegedi Zoltán 
(szerk.) Logisztikai évkönyv 2007-2008., Budapest: Magyar Logisztikai Egyesü-
let, 2008. pp. 143-148. 

7  Jancsek Tibor: A Magyar Honvédség mozgatási (szállítási) rendszere technikai 
korszerűsítésének aktuális kérdései. ZMNE Záródolgozat – 2006 
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rendelkezett. 1985-re az MN szükséglete teljesen ki lett elégítve a 
motoros emelővillás targonca, az elektromos szállítótargonca, az ön-
rakodó daru és a konténerszállító-rakodó szempontjából. A központi 
szállító zászlóaljnál több mint 20 db korszerű konténerszállító-rakodó 
gépkocsi működött ekkor. Az MN Közlekedési Anyagraktár létrejötté-
vel (1983) megteremtődött a szakanyag-gazdálkodás készletgazdál-
kodási, tárolási, technikai kiszolgálási, javítási feltétele is.8 

2. Az anyagmozgató képesség alkalmazott formái a 
professzionális haderő kialakításakor 

1987-től kezdődően az ország gazdasági helyzetéből, az MN tá-
mogatásának csökkenéséből adódóan jelentősen lecsökkentek a fej-
lesztésre fordítható költségek. A rendszerváltást követő években a 
Közlekedési Szolgálat jelentős kihívásokkal szembesült, elég csak a 
szovjet csapatkivonásra, a délszláv háborúra, a Békepartnerség 
programra, a NATO tagságra, a balkáni, majd a közel-keleti missziós 
szerepvállalásra és a sorkatonaság 2004-es megszűnésére gondolni. 

Mindeközben a Közlekedési Szolgálat állománya jelentősen le-
csökkent és több szervezeti változáson esett át. A közlekedési szak-
technikai eszközök karbantartása, javítása és felújítása a belső kapa-
citások hiánya miatt polgári vállalkozások részvételével valósulhatott 
csak meg. 

Ebben az időszakban az új eszközbeszerzések mértéke ugyan le-
csökkent, de az akkor beszerzett anyagmozgató gépek képezik még 
ma is az eszközpark jelentős hányadát. Ekkoriban jelentek meg a 
RAK, Desta, Balkancar DV, EV és EP típusú targoncák. 1994-ben 
elkezdődött egy korszerűsítési folyamat, amelynek keretében néhány 
korszerű (Still, Boss, Hyster, Kalmar, Mitsubishi stb.) márka egy-egy 
darabja érkezett csapatpróbára. A kezdeményezés - forráshiány miatt 
- a kezdeti formában elhalt, és csupán az említett próbán lévő típusok 
néhány darabját vásárolta meg a Magyar Honvédség, amelyek úgy-
szintén máig használatban vannak.9 

                                                 
8  Szarvas László: A Magyar Honvédség Közlekedési Szolgálat feladatrendszeré-

nek átalakulása a NATO tagság következtében – ZMNE Záródolgozat 2004. 
Szemelvények „A magyar katonai közlekedési szolgálat megalakulása és rövid 
története” fejezet 12-13. oldaláról. 

9  Uo. 
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3. A közlekedési szaktechnikát érintő fejlesztési rend-
szer az ezredfordulót követően 

A 2000-es évek elejére világossá vált, hogy az MH szakági fejlesz-
tési rendszerét hosszútávú – 10 év – ciklusra szükséges tervezni, 
mert a javarészt elöregedett eszközpark rövid időszak alatt történő 
leváltását a rendelkezésre álló költségvetési források nem fedezik. 10 
éves ciklusra vetítve is jellemzően a tervezési időszak második felétől 
jelentek meg jelentősebb mennyiségek, bízva a GDP-arányos honvé-
delmi költségvetés NATO szinten elvárt mértékében. 

3.1. Programtervezés 

Az MH Összhaderőnemi Logisztikai Támogató Parancsnokság 
működése idején 2004-től öltött formát „Az MH anyagmozgatási 
rendszerének korszerűsítése” program, szorosan kapcsolódva a gép-
járműpark korszerűsítését célul tűző Gépjármű Beszerzési Program-
hoz (GBP). A programalapú fejlesztési rendszer a „113/2007. (HK 
20.) HM utasítás a védelmi képesség-fejlesztési feladatok programo-
zott tervezéséről és végrehajtásáról” szerint épül fel. Lényege egy 
olyan részletes program-végrehajtási terv, amely az anyagmozgatás 
témájánál maradva a következő fő elemek mentén épül fel. 

Programazonosítás 
Elhelyezi az adott programot a további logisztikai fejlesztési téma-

körök között. Meghatározza a célját: „A mozgatások, rakodások terü-
letén az élő munkaerő kiváltása, az anyagok és eszközök gépesített 
mozgatáshoz történő előkészítése, valamint mozgatása. Az MH egy-
séges rakodási rendszerébe illeszkedő korszerű és megbízható 
anyagmozgató gépek beszerzése.” Meghatározza a megvalósítandó 
feladatokat, pl. a párhuzamosan induló GBP keretében beszerzésre 
kerülő hordozóeszközökre a közlekedési szakfelépítmények ráépíté-
sének teendőit. 

Követelmények meghatározása 
A programban megfogalmazott követelmény meghatározza:  

„egységes kialakítású, mind a légierőnél, mind a szárazföldi csapa-
toknál alkalmazható, nagy megbízhatóságú, 15-20 év után is korsze-
rűnek tekinthető, NATO műveletekben is alkalmazható, ADR előírá-
soknak megfelelő szakfelépítményeket és eszközöket kell beszerez-
ni, amelyek biztosítják az MH érintett alegységei részére meghatáro-
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zott anyagmozgatási képességek teljes, illetve részleges elérését.” 
Idetartozik a kapcsolódó dokumentációk és szabályzók felsorolása, 
például NATO STANAG-ek, továbbá a képesség kialakításának mű-
szaki-technikai követelményei. 

Logisztikai támogatás és finanszírozás 
A működés-fenntartás követelménye: „A szakfelépítmények rendel-

tetésszerű használat és periódikusságú szervizelés mellett legalább 
15 évig jelentős javítás nélkül üzemben tarthatók legyenek. A hazai 
logisztikai háttér biztosított legyen.”10 Ezen kívül fontos a készletkép-
zési, kiképzési követelményekkel, továbbá a technikai dokumentáció-
val, kodifikációval kapcsolatos előírások meghatározása. 

Felelősök kijelölése 
A program végrehajthatósága kapcsán lényeges a felelősök és 

együttműködők meghatározása. 

Költségterv és Ütemezés 
A programban beszerzésre tervezett fő eszközök költségei össze-

sített és a 10 éves tervezési ciklusra szétbontott évenkénti beszerzési 
terv, valamint a katonai szervezetekhez történő kihelyezés megterve-
zése. 

3.2. Megvalósulás (2004 óta) 

A program három fő elemből épül fel: 

1. Az önálló elemként tekinthető anyagmozgatási képesség javítását 
megcélzó rakodógépek (targoncák) beszerzésének eredményei: 

- targonca, emelővillás elektromos A kat. 1 db; 

- targonca, emelővillás motoros A kat. 1 db; 

- terepjáró rakodógép I. kategória 1 db; 

- 20’-as felépítmény, normál 6 db; 

- 20'-as anyagszállító konténer 121 db. 

                                                 
10  A 3.1. alpontjaiban szereplő idézetek a saját munkakörben használt Excel táblá-

zat formátumú Az MH anyagmozgatási rendszerének korszerűsítése Program-
végrehajtási Terv azonos című fejezeteiben megfogalmazott elvek. 
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2. A GBP keretében tervezett különleges közlekedési felépítmé-
nyekkel ellátott tehergépjárművek, illetve kiegészítő eszközök vá-
sárlása (cserélő-rakodó berendezések, önrakodó daruk, oldalra-
kodó berendezések Rába H-18, H-25 és MAN HX32 hordozójár-
műveken): 

- önrakodó daru III-tj. (5-7 t) tgk-hoz 17 db; 

- önrakodó daru IV-tj. (10-12 t) tgk-hoz 2 db; 

- cserélő-rakodó berendezéssel IV-tj. (10-12 t) tgk-hoz 3 db; 

- cserélő-rakodó berendezés III-tj. (5-7 t) tgk-hoz 42 db; 

- cserélő-rakodó berendezés V-tj. (+12 t) tgk-hoz 16 db; 

- oldalrakodó berendezés V-tj. (+12 t) tgk-hoz 26 db; 

- síkplató 4500 mm 47 db; 

- síkplató 4500 mm, ponyvás 34 db; 

- síkplató 20'-as 26 db. 

3. A GBP közúti megfelelőjeként tervezett beszerzési programon 
belül tervezett közúti tehergépjárművek beszerzése (pl. konténer-
szállító nyerges járműszerelvény, hátsó emelőfalas tehergépjár-
művek). A GBP ezen részének beszerzési eljárása azonban siker-
telenül zárult. 

4. Az újragondolt fejlesztési rendszer következményei 
az anyagmozgatási programban 

A fenti eredményeken jól érzékelhető, hogy az elmúlt több mint 10 
évben a program GBP-hez köthető részén kívül szinte elhanyagolha-
tó mennyiségben kerültek targoncák beszerzésre. 2012-ben az MH 
programalapú fejlesztési rendszere (a 10 éves terv mögötti forráske-
ret) teljesen újragondolásra került, amely jelentős hatással volt az 
anyagmozgatási programra is. 

4.1. A beszűkült keretek 

Az újragondolás a 10 éves időtávra tervezett költségkeretek jelen-
tős csökkentését eredményezte. Az 1. számú táblázat adataiból egy-
értelműen nyomon követhető – különösen a targoncák tekintetében – 
a programban történt visszalépés. A gyakorlati megvalósulás – a 
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GBP-s eszközöket kivéve – eddig is szinte jelentéktelen mértékű volt, 
de az aktuális programtervben szereplő mennyiségek már elméleti 
szinten is ellehetetlenítik a rakodógép-eszközpark megújításának reá-
lis lehetőségét. 

KIMUTATÁS A PROGRAMBAN BESZERZETT ESZKÖZÖKRŐL ÉS A TERVEZETT MENY-
NYISÉGEKRŐL 

1. számú táblázat 

Fő eszközök megnevezése 
Tervezett 

mennyiség 
2012 előtt 

Beszerzett 
mennyiség 

2004 óta 
Aktuális 
tervek 

Targonca, emelővillás elekt-
romos A kat. 46 1 0 
Targonca, emelővillás motoros 
A kat. 57 1 0 
Targonca, szállító elektromos 
A kat. 21 0 0 
Terepjáró rakodógép I. kate-
gória 41 1 

4 
(2022) 

Terepjáró rakodógép II. kate-
gória 25 0 

11 
(2022) 

Targonca, motoros tj., száll. B 
kat. 24 0 0 
Targonca, motoros, tj. kont. 
rak. B kat. 15 0 0 

Targoncaszállító utánfutó 
38 0 

17  
(2018-2db, 
2022-15db) 

20'-as anyagszállító konténer 347 121 0 

Ha az adatokra pillantva valaki felteszi magában a kérdést, hogy 
az aktuális szakági programban miért éppen ezek az eszközök és 
miért ekkora mennyiségben kerültek tervesítve, a választ a hiányala-
pú tervezésben (harcérték-jelentések nyomán) kell keresni. Ez a ter-
vezési módszer nem veszi figyelembe az eszközök életkorát és mű-
szaki állapotát, továbbá az évek során megváltozott alkalmazói igé-
nyeket. 

4.2. Jelenkor és a Honvédelmi Szakpolitikai Program (HSZP) 

A tíz éves tervezés rövidtávú végrehajtásának eszköze a Honvé-
delmi Szakpolitikai Program (a továbbiakban: HSZP), amelynek mű-
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ködését az 1/2015. (I. 12.) HM utasítás a 2015–2018. évekre vonat-
kozó HSZP kidolgozásáról és aktualizálásáról szóló HM utasítás sza-
bályozza. A HM utasítás 1§ (2) szerint: „A honvédelmi szakpolitikai 
ágazat négyéves cselekvési terve, melynek rendeltetése a Honvé-
delmi miniszteri programban és a HM 2013–2022. közötti időszakra 
vonatkozó hosszútávú tervében (a továbbiakban: 10 éves terv) meg-
határozott célkitűzések megvalósítása a prognosztizált tervidőszaki 
források és az ismert kötelezettségek figyelembevételével.” 

A HSZP kidolgozásának szakirányítását a HM közigazgatási állam-
titkára folytatja, a tervezési feladatok végrehajtásának koordinálását 
pedig a HM védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelős helyet-
tes államtitkár irányításával a HM Védelmi Tervezési Főosztály végzi.  

A HSZP kidolgozása a honvédelmi szakpolitikai területen stratégiai 
pillérekre – tervezési területekre – osztva történik. Az anyagmozgatá-
si program a haderő fejlesztési és alkalmazási stratégiai feladatkör 
alá tartozik (amely az MH képességeire és stratégiai feladataira terjed 
ki), ahol a koordinációt a Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: 
HVKF) irányításával a Honvéd Vezérkar Haderőtervezési Csoportfő-
nökség csoportfőnöke látja el. 

A tervezési terület felelőse vonja be a program kidolgozásába az 
érintett szervezeteket és jelöli ki a programfelelősöket, programme-
nedzsereket. Esetünkben ez a szervezet az MH Logisztikai Központ.  

5. A közlekedés-szaktechnikai eszközpark (KSZTE), 
azon belül is a gépi hajtású anyagmozgató eszközök 
állapotfelmérése 

Jelen pillanatban tehát a fent bemutatott szabályozási környezet-
ben és tervezési kilátásokkal számolhatunk. A program 2004-es ki-
dolgozásakor a fő cél a már akkor jelentősen elöregedett eszközpark 
leváltása volt. A program keretében (targoncákat nézve) 10 éve nem 
volt új eszközbeszerzés. Tekintve, hogy eleve 15-20 éves életciklus-
sal észszerű számolni egy targonca esetében, ez önmagában komoly 
vészjelzés az üzemeltetési rendszer számára. A fenntarthatóság 
szempontjából további kihívás, hogy 2011 óta a forráshiány miatt 
nem volt lehetőség felújításra. Az eszközök üzembentartására (vizs-
gáztatására) csupán a javítási, karbantartási szerződés (a mögötte 
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lévő forrás keretéig) biztosít lehetőséget, amely feladat ugyancsak 
forráshiányos. 

A fentiek tekintetében nyilvánvaló az a tény, hogy az MH anyag-
mozgatási rendszerének fejlesztésére, ezen belül is a targoncák kor-
szerűsítésére jelenleg elméleti szinten sincs lehetőség, vagyis a prog-
ram újragondolása szükséges. Ennek érdekében 2016 tavaszán fel-
mérésre került az MH anyagmozgató rendszerének műszaki állapota 
és egyéb üzemeltetési jellemzői.11 A következőkben ezen felmérés 
kifejezetten a targoncákat érintő eredményeibe szeretnék betekintést 
nyújtani. 

5.1. Típusösszetétel 

Az MH-ban jelenleg 14 féle gyártmányú targonca üzemel. A legna-
gyobb számban a Desta és Balkancar gyártmány van jelen, de jelen-
tős darabszámmal találhatók még a szintén magas átlagkorú lengyel 
RAK targoncák is. A modernebb eszközöket a Still gyártmányú tar-
goncák képviselik alacsonyabb, de manapság a leginkább kihasznált 
darabjaival (1. számú ábra). 

 
1. ábra. Gépi hajtású anyagmozgató eszközök gyártó szerinti össze-

tétele12 

                                                 
11  Saját munkakörben összesített adatok. 
12  Forrás: Saját szerkesztés. 

Balkancar; 97 
db; 31% 

Desta; 110 db; 
36% 

RAK; 40 db; 13% 

Still; 27 db; 9% 

Egyéb; 33 db; 
11% 

Gyártó szerinti összetétel 
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A 2. számú ábrán az MH targoncaállományának típuscsalád sze-
rinti összetétele figyelhető meg. Látható, hogy a belsőégésű motorral 
(az MH-ban kizárólag dízel) hajtott emelővillás targoncák és a terep-
járó rakodógépek jelentik az anyagmozgatási rendszer alappillérét, 
kiegészülve a leginkább raktári alkalmazásra beszerzett eszközökkel. 

 
2. ábra. Gépi hajtású anyagmozgató eszközök típuscsalád szerinti 

összetétele13 

5.2. Technológiai színvonal értékelése 

A rendszerben levő fő eszközök jelentős része 10-15 évvel megha-
ladta a gazdaságosan üzemben tartható életciklusát. Az MH rakodó-
gép parkja elavult, nem felel meg a kor színvonalának, egyre több és 
nagyobb anyagi ráfordítással is alig-alig éri el a munka- és üzembiz-
tos határt. Az eszközök átlagéletkora az összes targoncára vetítve 26 
év, de egyes eszközök kora a 30 évet is meghaladja.  

Ebből adódóan ezen eszközök technikai színvonala az 1970-es 
éveket tükrözi. A későbbiekben várhatóan egyre inkább növekvő 
tendenciát fog mutatni a gazdaságosan, illetve az egyáltalán nem 
javítható gépek aránya (3. és 4. ábra). 

                                                 
13  Forrás: Saját szerkesztés. 
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3. ábra. Gépi hajtású anyagmozgató eszközök gyártó szerinti átlag-

életkora14 

 
4. ábra. Gépi hajtású anyagmozgató eszközök típuscsalád szerinti 

átlagéletkora15 

Mindkét csoportosításban szembetűnő az eszközök magas átlag-
életkora, amely a szűkösen rendelkezésre álló javítási, karbantartási 
forrással és a felújítások megszűnésével magában hordozza a meg-
hibásodás fokozott esélyét. Mindez a vizsgáztatásokat megelőző kar-
bantartási igénnyel azt eredményezi, hogy az öregebb, megbízhatat-
lanabb eszközök a javítási prioritásban is hátrébb sorolódnak, tovább 
növelve ez által az állóhelyi amortizációt.  

                                                 
14  Forrás: Saját szerkesztés. 
15  Forrás: Saját szerkesztés. 

32 

25 

31 

12 

20 

Balkancar Desta RAK Still Egyéb 

Gyártó szerinti átlagéletkor (év) 

17 

29 29 
32 

17 
23 

Típuscsalád szerinti átlagéletkor (év) 



514 

5.3. Üzemóra-felhasználási mutatók értékelése 

A felmérés során bekért üzemóraadatok alapján – a korábbi cso-
portosításokhoz hasonlóan - az 5-8. ábrán láthatók a jellemző érté-
kek: 

 
4. ábra. Gépi hajtású anyagmozgató eszközök 

átlagos üzemóraszáma 2015-ben16 

 
6. ábra. Gépi hajtású anyagmozgató eszközök életciklusra számolt 

átlagos üzemóraszáma17 
                                                 
16  Forrás: Saját szerkesztés. 
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Az adatok értékelésével levonható következtetések: 
1. Az MH targoncapark átlagos évi üzemóra-felhasználása (mind 

a 2015. és mind az eddigi életciklus alatt) az eszközök elméleti 
kapacitásához képest nagyon alacsony értéket mutatnak. (Egy 
folyamatos üzemű civil raktárnál csupán egy műszakot feltéte-
lezve is évi 1500 óra körül képes teljesíteni.) Mindez természe-
tesen betudható a speciális honvédségi felhasználási igények-
nek, amelyek jellemzően hektikusan, nem rendszeres módon 
jelentkeznek. Az eszközök inkább az életkorukból adódó álló-
helyi elhasználódás miatt hibásodnak meg, mint az üzemelte-
tés általi amortizáció okán. 

 
7. ábra. Eszközcsoportok átlagos üzemóraszáma 2015-ben18 

2. A gyártó szerinti kimutatásokból (5., 6. ábra) szembetűnő, 
hogy a Balkancar és a RAK targoncák 2015-ös átlagos fel-
használása alacsonyabb a sokévi átlagnál, vagyis tetten érhető 
a legrégebben használatban lévő típusok csökkenő használati 
értéke. 

3. Ennek a tendenciának az ellenpéldájaként viszont a legfiata-
labb Still gyártmányú eszközök kihasználtságának növekedése 
is megfigyelhető. 

                                                                                                                             
17  Forrás: Saját szerkesztés. 
18  Forrás: Saját szerkesztés. 
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8. ábra. Eszközcsoportok eddigi életciklusra számolt átlagos üzem-

óraszáma19  

4. A típuscsalád szerinti bontásban (7., 8. ábra) legalább hasonló, 
esetenként növekvő értékek figyelhetők meg. Az eddigi életcik-
lus alatt évente átlagosan teljesített és a 2015. évi adatokat 
összehasonlítva látszik, hogy a 2015. évi üzemóra-
felhasználások hozzák az elmúlt évek átlagát, a még jól műkö-
dő (többséghez képest) fiatalabb eszközök fokozottabb ki-
használása révén. 

5. Érdemes szót ejteni arról, hogy az MH megváltozott struktúrá-
jának rakodásgépesítési igényeiről felmérés nem készült, ké-
pesség-követelmények nincsenek megfogalmazva. A 2004-es 
eredeti programterv kialakításakor a tervező szakemberek ke-
zét a béke ellátási igények generálta felhasználási tapasztala-
tok vezették. Ha szemügyre vesszük az itt kimutatott üzemóra-
felhasználásokat, látszik, hogy bőven van felhasználható rako-
dási kapacitás a jelenlegi darabszámú targoncaparkban, a 
kulcskérdés az eszközök használhatósága és valódi alkalmaz-
hatósága. 

 

                                                 
19 Forrás: Saját szerkesztés. 
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5.4. Üzemképességi mutatók 

 
9. ábra. Gépi hajtású anyagmozgató eszközök gyártók szerinti üzem-

képességi adatai20 

 
10. ábra. Gépi hajtású anyagmozgató eszközök típuscsaládok szerin-

ti üzemképességi adatai21 

                                                 
20  Forrás: Saját szerkesztés. 
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A teljes targoncapark üzemképessége 68%-os volt a felmérés ide-
jén. Több eszköz állt/áll valamilyen szintű időszakos műszaki vizsga 
hiánya miatt, de ezek mögött ugyanúgy felfedezhető a fenntartásra 
fordítható keretösszegek korlátozott mértéke, hiszen a háromszintű 
vizsgarendszerre (szerkezeti vizsga, fővizsga, biztonságtechnikai 
vizsgálat) való felkészítés önmagában jelentős kiadás az előzetes 
karbantartási és javítási igénnyel összevetve. 

A kimutatásokból kiderül, hogy a legrégebben rendszerbe kerülő 
Balkancar gyártmányú eszközök esetében a legalacsonyabb az 
üzemképes darabok aránya (57%). De a hasonlóan szép kort megélt 
RAK (65%) targoncáknál sem sokkal jobb a helyzet, különösen abban 
az összefüggésben, hogy az üzemórák tekintetében ezek voltak leg-
kevésbé használva az elmúlt évben (9. ábra).  

A típuscsalád szerinti bontás adatait szemügyre véve az elektro-
mos emelővillás targoncák alacsony üzemképességi mutatója szem-
betűnő (51%). Itt ismét a Balkancar típusokat lehet kiemelni, mivel az 
elektromos emelővillás targoncáknak 68%-át adja ez a gyártó, és 
amely eszközöknek 50%-a működésképtelen. Mindez összhangban 
van a fentebb tárgyalt üzemóra-felhasználási mutatók eredményeivel 
(10. ábra).  

Ezen a ponton meg kell jegyezni azt is, hogy ezeknek a régi típu-
soknak az alkatrészellátása egyre nehezebb. Az országban nagyon 
kevés olyan kereskedő van, aki még hozzáfér a szükséges alkatré-
szekhez. 

5.5. Az alkalmazói környezet főbb jellemzői 

Az állapotfelmérés keretében az alkalmazói környezet jellemzői is 
felmérésre kerültek, amelyek alapján az alábbi megállapítások tehe-
tők: 

 A legjellemzőbb teher a dróthálós konténer és a raklapos egy-
ségrakomány, az ennek megfelelő 500 kg körüli terheléssel. 
De ettől függetlenül a targoncák teherbírásához képest ese-
tenként a nagyobb terheket sem lehet kizárni. 

 Kevés kivételtől eltekintve nincs szabványos feladat, vagyis az 
alapvetően raktári kiszolgálásra létesített elektromos emelővil-
lás targoncával is kell külső helyszíneken rakodni, illetve ennek 

                                                                                                                             
21  Forrás: Saját szerkesztés. 
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a fordítottja is igaz, a belsőégésű motorral hajtott targoncákkal 
vagy akár még a terepjáró rakodógépekkel is kell raktári ki-
szolgálási feladatot végezni. 

 Ezzel összhangban a jellemző rakodási magasság 1,5-2,5 mé-
ter, amely a platómagasságtól kezdve a raktári polcok magas-
ságáig terjed. 

 Az üzemeltetés helyszínének burkolatát tekintve megállapítha-
tó, hogy a jó minőségű aszfaltfelülettől kezdve a különböző 
minőségű (jellemzően inkább rossz) betonon és földutakon 
egyaránt üzemelnek a targoncák, ez előre vetíti a könnyű te-
repjáró képesség hangsúlyosabb szerepét. 

6. A felmérés eredményeinek összevetése az érvény-
ben lévő programterv biztosította lehetőségekkel 

A jelenleg érvényben lévő program végrehajtási tervben 2022-ig az 
alábbi eszközök beszerzése tervezett: 

 terepjáró rakodógép I. kategória:  4 db; 

 terepjáró rakodógép II. kategória:  11 db; 

 targoncaszállító utánfutó:  17 db. 

Ezekről a mennyiségekről különösebb elemzés nélkül kijelenthető, 
hogy nem járulnak hozzá az eszközpark érdemi megújításához. 

Az eddigi megállapítások mentén elemezve a felmérés nyomán el-
készült adathalmazt megállapítható, hogy kb. 230 db olyan, kivonásra 
megérett targonca van a rendszerben, amelynek kényszerű (és gaz-
daságtalan) üzembentartását pusztán az indokolja, hogy nincs valódi 
alternatívája kiváltásuknak. Időszerűvé vált a teljes Balkancar és RAK 
gyártmányú eszközcsalád, továbbá a Desta és egyéb típusú eszkö-
zök közül a 20 évet meghaladott életkorú, illetve a gazdaságtalan 
mértékű költségen helyreállítható eszközök kivonása és korszerű tí-
pusokkal való pótlása.  

Jelentősebb beszerzés nélkül még érdemi mennyiségű és minősé-
gű inkurrenciának minősítés sem történhet.  
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7. A levont következtetések alapján a fejlesztési igé-
nyek megfogalmazása, tekintettel a NATO átalakulási 
folyamatára és a 21. század kihívásaira  

A targoncák előzőekben vázolt állapotát tekintve javasolt az ér-
vényben lévő MH anyagmozgatási rendszer korszerűsítési program 
felülvizsgálata és áttervezése a következő gondolatok és javaslatok 
mentén: 

 A NATO szövetséges tagállamai napjainkban új biztonsági ki-
hívásokkal szembesültek, amelyek következtében fokozott 
hangsúly helyeződik az erők gyors telepíthetőségére (legin-
kább a keleti határokra). Ennek érdekében a mozgatás és 
szállítás folyamatát hatékony anyagmozgatási rendszernek kell 
támogatnia. A Varsói Szerződés idején jellemző vasúti szállítá-
si dominancia az évtizedek során fokozatosan háttérbe szorult, 
és előtérbe kerültek a közúti, légi- és kombinált szállítási meg-
oldások.22 Ezáltal pl. a vasúti rakodásra tervezett targoncákkal 
szemben korábban jellemző alacsony toronymagasság - va-
gonba járó képesség – nem elsődleges feltétel. A légiszállí-
tások kiszolgálásához a repülőtereken üzemelő targoncák ese-
tében azonban néhány (1-2 db/repülőtér) alacsony toronyma-
gasságú eszköz beszerzése még indokolt.  

 A 20. század végére abszolút előtérbe került a konténeres 
áruszállítás, ezzel párhuzamosan elterjedtek a teleszkópos 
gémmel felszerelt targoncák, amelyek méterekre benyúlva a 
konténerbe vagy adott esetben a repülőgép rámpájára, gép-
jármű platóra, képes leemelni az egységrakományt. Az MH 
esetében mindez kiegészül a terepjáró képesség igényével. Ez 
a rakodási képesség – amely hiányként mutatkozott a déli ha-
társzakaszon épült Időszakos Biztonsági Határzár anyagmoz-
gatási feladatainak végrehajtása során is – most fog megjelen-
ni a Magyar Honvédségben egy jelképes darabszámú beszer-
zési eljárás teljesítése után. A továbbiakban is szem előtt kell 
tartani e típus alkalmazását a belsőégésű motorral hajtott tar-
goncák és a terepjáró rakodógépek jövőbeli beszerzésekor. 

                                                 
22  Szászi Gábor: Katonai vasúti szállítások a Magyar Honvédség missziós feladatai-

nak rendszerében SZOLNOKI TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIV. 2010. p. 105.  
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 Az ISO 20’-as konténerek elterjedése az MH anyagmozgatási 
(és szükség esetén tárolási) rendszerében magával hozta a 
konténermozgató képesség megteremtésének igényét. Az 
évek során erre a feladatra rendszerbe kerültek az autódaruk, 
konténer oldalrakodó nyerges szerelvények, továbbá a GBP 
programban a cserélő-rakodó berendezésekkel ellátott teher-
gépjárművek. Ezen eszközök azonban nem minden esetben 
képesek hatékonyan végrehajtani pl. egy vasúti szerelvény ki-
rakását, különösen kedvezőtlen terepviszonyok között. Ezért is 
fogalmazódott meg újabban a rakott konténert emelni képes 
nagy teherbírású targoncák alkalmazásának igénye, amely 
igény szintén megjelenik a Magyarországra vonatkozó NATO 
képességi célkitűzések részleteiben is. 

 Az alapvetően raktár-kiszolgálási feladatokra tervezett (ese-
tenként laktanya belterületen is üzemelő) elektromos emelővil-
lás targoncákra továbbra is szükség van. Ezek az eszközök 
esetenként jól helyettesíthetőek az olcsóbb, de kis helyigényű 
elektromos gyalogkísérésű (magas emelésű) targoncákkal. 
Ezen eszközcsaládnak fontos feladata lesz az utóbbi években 
mind gyakrabban előkerülő Központi Logisztikai Bázis koncep-
ció megvalósítását követően az ott megjelenő korszerű tárolási 
rendszer anyagmozgatási feladatainak kiszolgálásában. 

 A targoncák családján belül is a kevésbé feltűnő szállítótar-
goncáknak továbbra is helye van a katonai szervezetek béke 
elhelyezési körleteiben zajló napi anyagmozgatási, szállítási 
feladatok végrehajtásában. 

 A belsőégésű motorral hajtott targoncák üzemeltetési jellemző-
iből észrevehető az elmozdulás a könnyű terepjáró képesség 
felé, vagyis a tábori körülmények közötti anyagmozgató ké-
pesség erősítése a cél. Mindezt észszerűen kombinálva a na-
gyobb teherbírású terepjáró rakodógépekkel ezen eszközök-
nek kell alkotniuk az MH anyagmozgató rendszerének gerin-
cét. 

 A védelmi szempontból meghatározó repülőtereken a 
légiszállítást támogató anyagmozgató képesség létrehozásá-
nak igénye nem új keletű probléma. Ki kell emelni, hogy nem 
csak az eszközrendszer vizsgálata fontos, hanem a rakodási 
képesség egyéb feltételeinek megteremtése is, hiszen ezek 
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hiányában hiába lenne korszerű eszközpark, a rakodás végre-
hajtása nehézségekbe ütközne.23 A repülőtéri eszközpark igé-
nye terén megállapítható, hogy a repülőtéri anyagmozgatás 
során időnként szükséges a NATO által légiszállításra használt 
palettára (463L) csomagolt egységrakományok rakodása. Erre 
a célra minimálisan 5 tonna teherbírású targoncák biztosítása 
szükséges.  

 A programterv megnevezései is némiképp módosításra szorul-
nak, igazodva a NATO STANAG 2029 alapján bevezetett MSZ 
K 1110 megnevezéseihez. Az „A kategória” a STANAG 2029 
meghatározásai szerint előkészített, félig előkészített terepen 
használatos eszközöket jelent, míg a „B kategória” a nehéz te-
repen alkalmazható eszközökre utal. 

 Ugyan a targoncákra fókuszáltam az írásomban, de a gyors te-
lepíthetőség kapcsán fontos megemlíteni a páncélos- és 
gépjárműtechnikai szakág felelősségi körébe tartozó daruzási 
és nehézgép-szállítási képesség fejlesztésének igényét is, 
mert ezekkel a képességekkel válik teljessé a mozgatási és 
szállítási rendszer. 

Mindezen gondolatok és következtetések aprópénzre (targoncára) 
váltva, a konkrét eszközszükségletet a 2. számú táblázatban foglal-
tam össze. 

A kimutatás összeállításakor figyelembe vettem az MH alakulatai-
nak jelenlegi ellátottságát, az egyes darabok állapotát, kihasználtsá-
gát és az adott szervezeti elemben betöltött szerepét (ennek részle-
tes kibontása meghaladja az értekezés terjedelmét). Az MH raktáro-
zási rendszere – mint a targoncák legfőbb „munkaadója” – széttagol-
tan helyezkedik el. A rendszerben lévő targoncamennyiség ettől füg-
getlenül észszerűsíthető. Egy ütemezett targoncabeszerzéssel a be-
szerzett mennyiségű eszköz darabszámának kb. 1,5-szeresét lehetne 
kiváltani a meglevő eszközökből, vagyis a fenti mennyiség üzembeál-
lítása után az összes targoncamennyiség 20%-al lenne csökkenthető. 
A Központi Logisztikai Bázis létrejöttével ez a százalékos arány to-
vább növekedhet az új raktárbázis méretének és a tárolásba össze-
vont anyagok mennyiségének függvényében. 
                                                 
23  Szászi Gábor: A védelmi szempontból meghatározó repülőterek vasúti kapcso-

latának helyzete Magyarországon REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK - 
Különszám 2009 pp. 1-22. 
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KIMUTATÁS A PROGRAM KERETÉBEN BESZERZÉSRE JAVASOLT ESZKÖZÖK MENY-
NYISÉGÉRŐL 

2. számú táblázat 

Fsz. Fő eszközök megnevezése 
javasolt 

mennyiség 
(db) 

1 Targonca, emelővillás elektromos A kat. 28 

2 Targonca, emelővillás dízel A kat. (2 t alatt) 60 

3 Targonca, emelővillás dízel A kat. (2 t felett) 15 

4 Targonca, szállító elektromos A kat. 20 

5 Targonca, emelővillás B kategória (terepjáró rako-
dógép 5 t-ig) 

30 

6 Targonca, emelővillás B kategória (terepjáró rako-
dógép 5 t+) 

4 

7 Targonca, motoros tj., száll. B kat. 5 

8 Targonca, motoros, tj. kont. rak. B kat. 4 

9 Targoncaszállító utánfutó 12 

Zárásként kézen fekvőnek tűnt a Közlekedési Szolgálat sokszor 
említett jelmondatának felidézése: „Semmi sem történik, amíg valami 
meg nem mozdul.” De ha játszunk egy kicsit Albert Einstein szavai-
val, így foglalhatjuk össze a lényeget: 

Semmi sem fog megmozdulni, ha valami nem történik! 
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