The battle is won or lost before it
ever begins by the logistician.
A csatát a logisztikus már azelőtt
megnyeri vagy elveszíti, mielőtt
az elkezdődne.
George S. Patton
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Nemes Tamás1

A NATO TÁMOGATÓ ÉS BESZERZÉSI ÜGYNÖKSÉGÉNEK FELÉPÍTÉSE, FELADATRENDSZERE ÉS
EGYÜTTMŰKÖDÉSE A MAGYAR HONVÉDSÉGGEL
Absztrakt
A tanulmány a NATO Támogató és Beszerzési Ügynökség (NATO
Support and Procurement Agency - NSPA) felépítésének és feladatrendszerének bemutatására törekszik, kitekintve a Magyar Honvédséggel megvalósított együttműködésre is. Bemutatásra kerülnek az
NSPA főbb szervezeti elemei:
 a Logisztikai Műveletek Igazgatósága (Logistics Operations),
 a Közép-Európai Csővezetékrendszer Igazgatósága (Central
Europe Pipeline System - CEPS),


illetve a NATO Légiszállítási Igazgatóság (NATO Airlift Management - NAM).

(Szerkesztői megjegyzés. A NATO hivatalos weblapján az NSPA-val foglalkozó
anyagban nem Igazgatóságok, hanem Programirodák szerepelnek.)

Kulcsszavak: logisztikai támogatás, NATO Támogató és Beszerzési
Ügynökség, szakmai támogató struktúra, in-service logisztika, Magyar Honvédség

Bevezetés
A 2013. évben, amikor a kabuli nemzetközi repülőtéren teljesítettem szolgálatot J5 főnökként, elsődlegesen a repülőtér védelmi rendszerének (beleértve a védelmi létesítményeket is) fenntartása és fejlesztése volt a feladatom, ami nélkülözhetetlenné tette az együttműködést az NSPA helyszínen települt képviselőivel. Természetesen,
már a felkészülés időszakában igyekeztem összegyűjteni az összes
fellelhető információt a szervezetről és annak tevékenységéről. Cikkem megírására az a felismerés sarkallt, hogy a szervezetről képet
1
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akaró érdeklődő számára nem áll rendelkezésre olyan forrás, ami
átfogó képet adna a szervezet felépítéséről, tevékenységéről, illetve a
Magyar Honvédséggel való kapcsolatáról.
Az Észak-Atlanti Szövetség Szervezete (a továbbiakban: NATO)
közös politikai és katonai szervezetei a tagországok hadseregeivel
együttesen és külön-külön is fontos kérdésként kezelték a logisztikát
már a szövetség megalakulása során. Annak ellenére, hogy a NATO
a hidegháború idején azt az elvet vallotta, hogy a logisztika tisztán
nemzeti felelősség, természetesen már a létrehozását követően nyitott volt a tagországok számára azon lehetőség, hogy a logisztika
területén is együttműködjenek.
A stratégiai környezet folyamatos változásával a NATO-nak - és
természetesen annak logisztikai rendszerének is - új típusú kihívásokkal kellett szembenéznie. Jelentős változást jelentett a „Hidegháború” befejeződése, melynek következményeként a NATO tagországok döntő többségében a katonai kiadások folyamatosan csökkentek, így a költséghatékonyság még kiemeltebb szemponttá vált, s
olyan varázsszavak kerültek a döntéshozók szótárába, mint az „okos
védelem”, illetve a „résképességek”. Ezzel párhuzamosan megfogalmazódott, hogy a nemzeti felelősség mellett a tagországok és a
NATO szervek kollektíven felelősek a logisztikai támogatásért.
A hidegháború korszakának lezárásával új biztonságpolitikai helyzet állt elő, amely a korábbitól eltérő műveleti képességeket követelt
meg. A NATO által vezetett műveletek telepíthetőségének problémái
már 1995-ben az IFOR-nál (Implementation Force – békefenntartást
végrehajtó erők) megjelentek, a mozgékonyság, a szállítás és az erők
mozgásának biztosítása már akkor komoly kihívást jelentett (igaz,
stratégiai méretekről ebben az esetben nem igazán lehetett még beszélni, mivel az USA is Európából támogatta a műveletet), de a többnemzetű logisztika, a nemzetek közötti kooperáció igénye itt jelent
meg először. Ennek hatására az 1999. áprilisi washingtoni csúcstalálkozó döntései kimondták, hogy egyik fő fejlesztési irányként a telepíthetőség és a mobilitás fokozását kell kijelölni.
Nagy horderejű változást hozott a szövetség életében a 2001.
szeptember 11-ei esemény, aminek köszönhetően ismételten, immár
stratégiai léptékben is előtérbe kerültek a NATO által vezetett műveletek, ezáltal új dimenzióba kerültek és mérhetővé váltak a NATO
szervezeti elemei, valamint a tagországok által felajánlott katonai
szervezetek telepíthetőségének és ellátásának kérdései. Ennek hatá6

sára a 2002. évi prágai NATO csúcsértekezleten ismét hangsúlyozottan fontossá vált a csapatok gyors telepíthetősége. Ennek tükrében
kulcsképességgé vált a stratégiai mozgékonyság, a szállítás és az
erők mozgatásának biztosítása.
Napjainkban szövetségünk a biztonsági környezet folyamatos romlásával, régi és új fenyegetésekkel találja szemben magát, melyeknek
meg kell felelnie. Ez azt jelenti, hogy a korábbi expedíciós képességek kialakításáról a hangsúly ismét a szövetség szuverenitásának
védelme irányába helyeződik át. Az elmúlt időszak történései Ukrajnában bebizonyították, hogy egy válság kialakulása és kiszélesedése
konfliktussá, vagy akár polgárháborúvá napok, hetek alatt megtörténhet. Ennek megfelelően ismételten előtérbe került a reagáló képesség újbóli megteremtése. Válaszlépésként kialakításra került a VJTF 2
koncepció, illetve döntés született NFIU3-k felállítására hét tagország4
területén, ami szükségszerűen változásokat indikál a NATO logisztika
területén is.
Mindez arra sarkallta a szövetséget, hogy a tagországait a beszerzések, a logisztika, a műveleti és rendszerszintű támogatás területén
intenzívebb koordinálásra, együttműködésre ösztönözze. A NATO a
NATO Fenntartási és Ellátó Szolgálatok rendszerének megalakításával, illetve annak a folyamatos megújításával meg is alkotta és napjainkig fenntartja ennek az együttműködésnek a hivatalos formáját.
Cikkemben átfogó képet szeretné adni a NATO Támogató és Beszerzési Ügynökségéről (NSPA5) mint a NATO elsődleges in-service
logisztikai6 szervezetéről.

1. A NATO Támogató és Beszerzési Ügynökség
1.1. Az NSPA története
Az Egyesült Államok és a Német Szövetségi Köztársaság javaslatára az Észak-Atlanti Tanács a tagországok közötti logisztikai együttműködés, a logisztika feladatok hatékonyabbá tétele érdekében,
1958-ban jóváhagyta a NATO Fenntartási és Ellátó Szolgálatok rend2
3
4
5
6

Very High Readiness Force
NATO Forces Integration Unit
LV, BUL, EST, HUN, LTU, POL, ROM,
NATO Support and Procurement Agency
NATO Logistics Handbook (Edition 2012)
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szerének megalakítását, melynek végrehajtó szerveként létrehozták a
NATO Fenntartási és Ellátó Ügynökségét (NAMSA).
Természetesen a NATO stratégiai koncepcióiból származtatott feladatok következményeként a szövetség logisztikai koncepciója, ügynökségeinek rendszere és azok belső struktúrája is változott. A legjelentősebb változás 2012. július 1-én – az úgynevezett „Okos támogatás” koncepció keretében – történt, amikor megalakításra került a
NATO Támogató és Beszerzési Szervezet (NSPO7). A NSPO szervezetében kialakításra került az Ügynökség Felügyelő Bizottsága 8
(ASB9), valamint annak végrehajtó szervezete, a NATO Támogató
Ügynökség (NATO Support Agency), ami 3 előd-intézmény fúziójából
jött létre. Ezek: a NATO Fenntartó és Ellátó Ügynökség (NAMSA10), a
Közép-Európai Utánszállítási Rendszert Irányító Ügynökség
(CEPMA11) és a NATO Légiszállítást Irányító Ügynökség (NAMA12). A
NATO Támogató Ügynökség 2015. április 01-óta új néven, NATO
Támogató és Beszerzési Ügynökségként (NSPA13) működik, amely
elnevezés szemléletesebben jelöli az ügynökség kiterjedt feladatrendszerét, amely a rendszerszintű beszerzések minden aspektusát
átfogja az üzembehelyezéstől a fenntartásig.
1.2. Az NSPA rendeltetése, szervezete, működése
Az NSPA a NATO elsődleges logisztikai és egyéb szolgáltatásokat
biztosító szervezete, amely a logisztikai képességek összehangolt
hálózatát biztosítja a NATO tagországok és a partnerei részére. Az
NSPA az ügyfelek által finanszírozott szervezet, amely a "nincs nyereség – nincs veszteség" elvén működik. Az ügynökség a fegyverzeti
beszerzések, a logisztika, a műveleti és rendszerszintű harctámogatás területén nyújt segítséget a tagországoknak és a partnereknek a
költséghatékonyság és az interoperabilitás elvei alapján. Az újraszervezés következtében öt különböző, egymástól jól elhatárolható feladatokat végző képességterület jött létre az ügynökségen belül:
 rendszerbeszerzés és életciklus-menedzsment;
 műveletek és gyakorlatok részére nyújtott támogatás;
7
8
9
10
11
12
13

NATO Support and Procurement Organisation
Minden NATO tagállam a tagja
Agency Supervisory Board
NATO Maintenance and Supply Agency
NATO Central Europe Pipeline Management Agency
NATO Airlift Management Agency
NATO Support and Procurement Agency
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 stratégiai szállítás és raktározás;
 logisztikai szolgáltatások és projekt-menedzsment;
 üzemanyag-menedzsment),
amelyek széles spektrumban biztosítanak lehetőségeket a tag- és
partnerországok részére.

NATO Támogató és
Beszerzési Ügynökség

Pénzügyi és
beszerzési támogató
elemek

Logisztikai Műveletek
Igazgatósága - LO

Közép-Európai
Csővezetékrendszer
Igazgatósága CEPS

NATO Légiszállítási
Programigazgatóság
- NAM

Légiszállítást Kezelő
Szervezet -NAMO

Luxenburg műveleti
központ

Taranto műveleti
központ

Légiszállítást Kezelő
Ügynökség -NAMA

1. ábra. Az NSPA szervezeti ábrája (2016)
A szervezet létszáma mintegy 1160 fő 21 NATO tagállamból14
(nem szokásos, hogy ne legyen minden tagállamból képviselő a
szervezetben, mert ez jó fizetést jelent, ezért a nemzetek ragaszkod14

NSPA Support to Operations, Orhan Muratli Deputy Director of Logistics Operations előadása Budapest 2014 September 29
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nak hozzá). Székhelye a luxemburgi Nagyhercegségben (Capellen)
van, és további három üzemeltetési központtal rendelkezik:
 Logisztikai Műveletek Igazgatósága - Logistics Operations
(kettő központban települ);
 Közép-Európai Csővezetékrendszer Igazgatósága - Central
Europe Pipeline System (CEPS);
 illetve a NATO Légiszállítási Igazgatóság – NATO Airlift Management - NAM).
1.2.1. Logisztikai Műveletek Igazgatósága (Logistics Operations)
Luxemburgban a NSPA vezető szervezete mellett települ a logisztikai műveletekkel kapcsolatos, főként logisztikai szolgáltatások biztosításával foglalkozó szervezet. A NATO minden tagállama a tagja, fő
feladata támogatások biztosítása, különböző partnereken keresztül.
Ide tartozik az olaszországi Tarantóban lévő déli műveleti központ is.
1.2.2. Közép-Európai Csővezetékrendszer Igazgatósága (Central
Europe Pipeline System - CEPS)
A franciaországi Versailles-ban található a Közép-Európai Csővezetékrendszer Program központja, mely programnak jelenleg hat tagja15 van. Feladata az összehangolt, határokon átnyúló üzemanyagvezeték és -tároló rendszerek működtetése, fenntartása, továbbá a
járművek üzemanyagainak és fűtőolajoknak célállomástól – célállomásig történő szállítása, valamint a repülőüzemanyag tárolása.
1.2.3. NATO Légiszállítási Programigazgatóság – (NATO Airlift Management - NAM)
A Magyarországon, Pápán települő NAM program fő feladata a 3
db Boeing C-17 Globemaster III. kiszolgálás-finanszírozásának biztosítása, ezáltal a programban szereplő 10 NATO tagország16 - továbbá Svédország és Finnország17 - stratégiai, nagytávolságú légiszállításainak biztosítása. (A konkrét repülőműszaki kiszolgálás munkálatait a Boeing végzi.)
Az NSPA fő tevékenysége, hogy (nemzetközi) logisztikai támogatást biztosítson az azt igénylő nemzet, nemzetek, illetve NATO pa15
16
17

BEL; FRA; LUX; DEU; USA; NDL
BUL, EST, HUN, LTU, NLD, NOR, POL, ROM, USA, SWE
Ez a két állam nem NATO ország

10

rancsnokságok részére. A nemzetközi logisztikai együttműködéshez
az NSPA megteremti a fórumot, s ha az együttműködni kívánó nemzetek a pénzügyi háttér biztosítását felvállalják, az NSPA közös
szakmai támogató struktúrát (SP18) hoz létre.
Az NSPA nagyon fontos sajátossága, hogy a létező szakmai támogató struktúrákon keresztül, már most is nagyon sok területen biztosít együttműködési lehetőséget a nemzetek részére, ugyanakkor
már két NATO tagállam kezdeményezése alapján, az idáig le nem
fedett feladatok végrehajtására bármikor új szakmai támogató struktúra létesíthető. A fentieken túl az NSPA egyedi nemzeti megrendelések alapján, jutalék ellenében is folytat beszerzési eljárásokat.

2. Magyarország együttműködése az NSPA-vel
Magyarország 1999 júniusában csatlakozott a szervezet elődjéhez,
és 2002-től delegál állandó nemzeti összekötőt. Hazánk jelenleg az
NSPA NAM program és hat szakmai támogató struktúra (OLSP19,
SALIS20, SEALIFT21, ASP22, COMMIT23, AGS24) aktív tagja, egy
szakmai támogató struktúrában (RAT 3125) megfigyelő, továbbá több
területen, az NSPA által nyújtott egyéb, konkrét szakmai támogató
struktúrákhoz nem kapcsolódó szolgáltatásokat is igénybe vesz. A
következőkben ezeket az együttműködési formákat részletezem.
2.1. NATO Légiszállítási Program (NATO Airlift Management
Program - NAMP)
A stratégiai légiszállítás képessége 2009. július 27-e óta működik
Magyarországon, az MH Pápa Bázisrepülőtéren a NATO Stratégiai
Légiszállítási Képessége (SAC26) program keretében.

18
19
20
21
22
23
24
25

26

Support Partnership
Operational Logistic Support Partnership
Strategic Airlift Interim Solution
Multinational Sealift
Ammunition Support Partnership (2016.01.01-től)
Common Item Materiel Management (2016.01.01-től)
Allied Ground Surveillance
A NATO forrásból létesített RAT-31 típusú radarok logisztikai háttértámogatását
a NATO katonai költségvetéséből finanszírozottan az NSPA látja el ezen a támogató struktúrán keresztül
Strategic Airlift Capability
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A NATO SAC program célja, hogy a résztvevő országok számára
– a NATO haderő-fejlesztési követelményeinek megfelelően – katonai
stratégiai légiszállítást27 biztosítson. A program elindítását 2007. év
nyarán jelentették be a NATO tagállamok védelmi minisztereinek
brüsszeli találkozóján. Ekkor született döntés arról is, hogy a résztvevő országok egy közös, Boeing C–17 Globemaster III. típusú szállítógépekből álló légiflottát hoznak létre – az MH szempontjából külön
érdekesség, hogy e repülőgépek magyar felségjelzés alatt teljesítenek szolgálatot –, amelyet közösen üzemeltetnek és finanszíroznak.
Ezután a C–17-es szállítógépek beszerzésére és működtetésük támogatására megalakult a NATO Légiszállítást Kezelő Szervezet
(NAMO28) és annak végrehajtó ügynöksége a NAMA29.
A NAMO-t az Észak – atlanti Tanács (NAC) 2008. szeptember 29én hozta létre. A repülőgépek a NAMO tulajdonát fogják képezni, valamint felügyeli a repülőgépek és egyéb SAC eszközök menedzsmentjével és logisztikai biztosításával kapcsolatos tevékenységeket.
A NAMO-t az Igazgató Tanács vezeti a NATO Termelési és Logisztikai Szervezet (NPLO) szabványos eljárásai szerint.30 A NAMO feladatai közé tartozik a C-17 repülőgépek beszerzése és támogatása,
de nem tartalmazza a C-17 repülőgépek üzemeltetését.31
A NAMA – a NATO Légiszállítást Kezelő Ügynökség – a NAMO
végrehajtó szervezete. A vezérigazgató irányításával a NAMA felelős
a programmal kapcsolatos beszerzésekért, a logisztikai biztosításért
és a pénzügyi feladatokért.
2008 szeptemberében a SAC programot bejelentő tizenkét nemzet
– Bulgária, Észtország, Finnország, Magyarország, Litvánia, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Románia, Szlovénia, Svédország és az
Amerikai Egyesült Államok – aláírta a SAC Egyetértési Nyilatkozatot.
A NAMO ezt követően 2008 októberében kezdte meg hivatalos tevékenységét. A szervezet egyebek mellett közreműködött a szükséges
szerződések megkötésében, illetve eljárások kidolgozásában segítette a beruházási projektek megvalósulását.
27
28
29
30

31

Hazánknak jelenleg évi 50 repülési órája van, melyet saját céljaira használhat fel
NATO Airlift Management Organisation
NATO Airlift Management Agency
NATO Stratégiai Légiszállítási Program (SAC) http://20102014.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium/hirek/nato-strategiai-legiszallitasiprogram-sac
93/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a Stratégiai Légiszállítási Képességről szóló
többoldalú Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800093.KOR
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A NAMA végrehajtotta két C–17-es repülőgép beszerzését a Boeing gyártól. A flotta harmadik gépét az Amerikai Egyesült Államok a
programhoz történő hozzájárulásként biztosította. A beszerzésen
túlmenően a NAMA volt felelős a SAC Program teljes körű logisztikai
és pénzügyi menedzsmentjéért is. Természetesen az NSPA megalakulásával ezek a feladatok a NAMP keretében kerülnek végrehajtásra, gyakorlatilag változatlan tartalommal. (2012-től a NAMO és a
NAMA része lett az NSPA-nek.)
A program fejlesztési tervekkel is rendelkezik. 2016-ban készül el a
Nehéz Légiszállító Ezred (HAW32) új hangárkomplexuma, amely a
repülőgépek karbantartását teszi lehetővé, továbbá elfogadásra került, hogy jövőben a Pápa Bázisrepülőtér Légiszállítási Központként
kerüljön majd alkalmazásra. Ennek megvalósítása érdekében – a
felek egyöntetű álláspontja alapján – szükséges további infrastrukturális beruházások kivitelezése. Első körben, hogy a C-17-es repülőgépek teljes hajtóműterheléssel gurulhassanak a gurulóúton, és el
tudják kerülni az idegen testek hajtóműbe jutását, a gurulóutak szélesítése szükséges. A tervek szerint hazánk a repülőteret a NATO részére is fel kívánja ajánlani, ami C-5-ös nagyságú gépek fogadásával
további gurulóút-szélesítést követel meg.
2.2. Műveletek Logisztikai Támogatási Partnersége (Operational
Logistic Support Partnership - OLSP)
Az OLSP-t 2009. április 20-án alapították (hazánk az alapító nemzetek közt van). Jelenleg 12 tagja33 van, és 6 nemzet34 megfigyelőként vesz részt a tevékenységében. A megállapodási nyilatkozata
szerint feladata szolgáltatások biztosítása a tagországok számára,
melyet két fő pontban határoz meg. Az első, a tagok által végrehajtandó nemzeti vagy nemzetközi műveletek, illetve gyakorlatok logisztikai kiszolgálásához kapcsolódó igények teljesítése. A második, az
ezen a területen való fejlesztés, illetve e fejlesztések beépítése a
nyújtandó szolgáltatásokba.
A programon belül két terület támogatása válik lehetővé, a műveleti logisztika, illetve az egészségügyi terület.35

32
33
34
35

Heavy Airlift Wing
DEU, FIN, CZE, ITA, HUN, CAN, AUT, DNK, GBR, GRC, NLD, NOR
USA, BUL, SWE, HRV, GEO, ESP
NAMSO Igazgatótanács 188. számú megállapodása az OLSP megalapításáról
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A műveleti logisztikai támogatáshoz kapcsolódó feladatok úgynevezett munkaprogramokban (PoW 36) kerülnek meghatározásra, melyeket az OLSP Logisztikai Albizottsága37 fogad el.
Az egészségügyi támogatás területén lényegében a telepíthető
műveleti egészségügyi képességek felmérését, beszerzését és fenntartását jelenti. Ezek is PoW-be vannak szervezve, melyeket az
OLSP Egészségügyi Albizottsága38 fogad el. Az OLSP folyamatos
kapcsolatban áll a különböző NATO Egészségügyi Tanácsokkal, illetve Parancsnokságokkal annak érdekében, hogy a beszerzendő szolgáltatások, anyagok megfeleljenek a hatályos NATO doktrínáknak,
illetve szabványosítási egyezményeknek (STANAG 39).
OLSP tagság nélkül egy-egy OLSP szolgáltatás igénybevételéhez
– általában hosszadalmas egyeztetést igénylő – úgynevezett Sales
Agreement megkötése szükséges. Az OLSP tagság ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy egy egyszerű feladatszabó levéllel
(Tasking Letter) a nemzet jogosulttá váljon a szolgáltatás igénybevételére. Az OLSP munkatársainak feladata, hogy a feladatszabó levél
alapján az NSPA-n belüli, illetve a nemzet és az NSPA közötti koordinációt végrehajtsa. Az OLSP további feladata, hogy több OLSP
tagállam együttes felkérése alapján, működjön közre az érintett tagállamok műveleti-logisztikai területén megjelenő együttműködési szándékának (EU BG40, NRF41, nemzetközi gyakorlatok stb.) tervezésében, összehangolásában és koordinációjában.
2.3. Átmeneti Közös Légiszállító Kapacitás (Strategic Airlift Interim Solution - SALIS)
A NAM program mellett a légiszállítási képességhez sorolhatjuk a
Strategic Airlift Interim Solution42 egyezményt is. A program célja: a
túlméretes katonai eszközök szállítására is alkalmas légiszállító- kapacitás lekötése a polgári piacon annak érdekében, hogy időben
megfelelő légiszállítási kapacitás álljon rendelkezésre a telepíthető
erők bevetéséhez és ellátásához, továbbá az egyes nemzeti célú
nagytávolságú teherszállítások realizálásához is. A SALIS program
36
37
38
39
40
41

Programme of Work
Logistics Sub-Committee
Medical Sub-Committee
Standardization Agreement
European Union Battlegroup
NATO Response Force
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kiemelkedő szerepet játszott a szövetség afganisztáni szerepvállalása során. A stratégiai légiszállítással nem, vagy csak korlátozottan
rendelkező tagállamok nagyban támaszkodtak a program adta lehetőségekre erőiknek kitelepítése, váltása, ellátása és visszatelepítése
során. Az MH jelenleg ezen egyezmény alapján lekötött kapacitás
felhasználásával tervezi, és szükség esetén hajtja végre a felajánlott
gyors reagálású NATO és EU erők telepítését, illetve a külszolgálatok
eszközeinek szállítását. Az MH afganisztáni szerepvállalása miatt
szükségessé vált nagy mennyiségű és méretű technikai eszköz (pl. a
BTR80/A páncélozott szállító harcjárművek) szállítása, amely miatt a
program hazánk számára kiemelt fontosságúvá vált.
A SALIS-nak jelenleg 1343 tagja van (Nagy Britannia 2015-től nem
tagja az együttműködésnek). Magyarország önálló stratégiai
légiszállítási kapacitás hiányában, elkötelezett az egyezményben való
további részvételre.
2.4. Többnemzetű Tengeri Szállítási Képesség (Multinational
Sealift - SEALIFT)
A program egy koordinált és kollektív erőfeszítés annak érdekében, hogy a stratégiai tengeri szállítóeszközök hiányából adódó műveleti kockázatot csökkentse, különösen a szabad piaci kereslet
megnövekedése idején. Feladata, hogy évről évre összeállítson egy
Tengeri Szállítási Képességcsomagot (SCP44), amely a résztvevők
hozzájárulásainak eredményeképpen kialakuló stratégiai tengerjáró
RoRo45 hajókból álló szállítókapacitás. Ez a tengeri szállítási képesség használható a nemzetek gyorsan telepítendő, NATO és EU részére felajánlott haderőinek és egyéb nemzeti szállítási igényeinek
kielégítésére. Az SCP legfontosabb tulajdonsága a garantált rendelkezésre állás, amely Garantált Rendelkezésre Állási Szerződéssel
(AAC46), Teljes Idejű Bérléssel (FTC47) vagy nemzeti tulajdonban levő
hajóterekkel biztosítható. Jelenleg a 2014. évi képességcsomag
(SCP 2014) 13 hajó mindösszesen 37 160 LM48 kapacitásával rendelkezik. Hazánk a GNP49-arányos tagdíj megfizetésével jogosulttá
43
44
45

46
47
48
49

BEL, CZE, FIN, FRA, GRC, DEU, HUN, LUX, NOR, POL, SWE, SVK, SVN
Sealift Capability Package
Roll on - Roll off rendszerű közúti-vízi kombinált szállítás lényege, hogy
a közúti járművek - megfelelően kiépített rakodókon át - saját kerekein felgördülnek a vízi járművek rakfelületére
Assured Access Contract
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válik az SCP-ből szállítóeszközt igényelni (az eszközzel hozzájáruló
nemzetektől vagy az NSPA által leszerződtetett szállítókapacitásból
(AAC)). Ezzel tulajdonképpen a felajánlott és készenléti erők stratégiai (tengeri) átcsoportosítása igazoltan biztosított. Magyarország az
éves díj befizetésével igazolja a NATO felé, hogy „képes” a felajánlott
erők telepítésére, ami nemzeti felelősség. Az aktivált hajók mozgásának koordinációját az MCCE50 végzi a maximális szállítási hatékonyság biztosítása érdekében. Az együttműködésnek jelenleg hazánk
mellett 10 tagja51 van.
2.5. Lőszerellátási Együttműködés (Ammunition Support Partnership - ASP)
Az ASP jelenleg az egyik legtöbb – 24 NATO és 2 nem NATO
(PfP52) – államot tömörítő NSPA által koordinált tagállami együttműködés. Az ASP-t 1993-ban 11 tagállam53 alapította, 1994-ben DNK;
2000-ben PRT; 2001-ben BEL; 2002-ben CZE; 2005-ben LIT; 2007ben CAN, SWE; 2009-ben LVA, 2010-ben SVK, 2011-ben FIN, POL;
2012-ben LUX, ROM; 2013-ban BUL, 2015-ben ALB, 2016-ban Magyarország csatlakozott az együttműködéshez. Jelenleg komoly
egyeztetések folynak Dél-Korea, Svájc, Ukrajna esetleges csatlakozásáról. A NATO tagállamok közül nem tagjai az együttműködésnek:
HRV, ISL, SLN, EST.
Az együttműködés célja, hogy az egyes tagállamok megbízásai
alapján – amennyiben arra lehetőség van az igények integrálásával,
konszolidációjával – lőszerbeszerzéseket hajtson végre, kihasználva,
hogy a nagyobb mennyiségben, nagyobb rendszerességgel történő
beszerzések kedvezőbb árakat, nagyobb szakértelmet, a piaci szereplők jobb ismeretét eredményezik.
További fontos terület még a lőszer és robbanóanyag megsemmisítésére vonatkozó megbízások végrehajtása, a tagállamok közötti
közvetítés az egyes nemzetek számára felesleges lőszerek más
nemzetek részére történő értékesítésében. A tagsággal rendelkezők
részére az ASP költség felszámítása nélkül hajtja végre a beszerzést,
a tagsággal nem rendelkezők jutalékot fizetnek, amelynek százalékos
mértéke a beszerzés összértékéhez igazodik.
50
51
52
53

Movement Coordination Centre
CAN, DEU, DNK, GBR, LIT, NLD, NOR, PRT, SVN, BEL
Partnership for Peace
CAN, FRA, DEU, GRC, ITA, NLD, NOR, ESP, TUR, GBR, USA
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2.6. Közös Felhasználású Cikkek Anyagbeszerzése (Common
Item Materiel Management - COMMIT)
Az NSPO keretei között a 2014-ben létrehozott COMMIT szakmai
támogató struktúra munkájában jelenleg 1654 ország teljesjogú tagként és további három55 ország esetileg vesz részt. Hazánk 2016.
január 01-jén csatlakozott az együttműködéshez, melynek célja, hogy
megkönnyítse és elősegítse a nemzetek közös tevékenységét, növelje a működési hatékonyságot, csökkentse az átfutási időt az eszközök, tartalék-alkatrészek és készletek beszerzése terén. A COMMIT
szakmai támogató struktúra az együttműködés megkönnyítése érdekében létrehozott egy dedikált web-alapú képességet (az úgynevezett
NATO logisztikai Értéktőzsdét (NLSE)), amely megkönnyíti az eszközök terén a nyilvántartások láthatóságát a résztvevő nemzetek részére, ezzel biztosítva a virtuális készletkezelés lehetőségét.
2.7. Szövetséges Felszíni Megfigyelés (Allied Ground Surveillance - AGS)
Allied Ground Surveillance - hasonlóan a Strategic Airlift Capability
programhoz - a tagországok egy csoportjának kezdeményezésére jött
létre egy, a közös igényeket költséghatékonyan kielégítő megoldásként. A programot eredetileg 15 NATO tagország56 hozta létre, azonban jelenleg már az összes NATO tagország a tagja. Az AGS a hatályos tervek szerint 2017. év végéig éri el a kezdeti műveleti képességet az olaszországi Sigonella légibázison. Ez azt jelenti, hogy a
NATO és tagországai érdekében az új, nagy hatótávolságú, pilóta
nélküli, több platformú radarral felszerelt RQ–4B Global Hawk felderítő repülőgépek bevethetők, és az általuk szerzett adatok azonnal elérhetők lesznek a szövetség minden tagja számára. Ennek a NATO
tagállamok által létrehozott és üzemeltetett képesség központi rendszereinek kialakításával, fenntartásával, finanszírozásával és a teljes
életciklus-menedzsmenttel kapcsolatos logisztikai támogató feladatok
tervezése, szervezése és végrehajtása céljából került megalakításra
az AGS szakmai támogató struktúra. Munkájában valamennyi NATO
tagállam részt vesz, tevékenységéhez hazánk 2016. január 01-vel
csatlakozott.
54
55
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2.8. A RAT-31 radar szakmai támogató struktúra
A 2013-ban alapított RAT-31 szakmai támogató struktúrának jelenleg négy tagja57 van. Magyarország 3 db NSIP58 forrásból létesített
RAT-31 típusú radarral rendelkezik, amelyek logisztikai háttértámogatását - a NATO katonai költségvetéséből finanszírozottan - az NSPA
látja el. Ezen radarok logisztikai támogatása a SHAPE felelőssége
(költségviselő), hazánk megfigyelőként vesz részt a munkában, tapasztalatszerzés és a SHAPE59 munkájának segítése érdekében.
Ennek tükrében nem is várható a szakmai támogató struktúrához való csatlakozás teljes jogú tagként.

3. Egyéb NSPA szolgáltatások igénybevétele
3.1. Műveletek logisztikai támogatása
Az NSPA több műveleti területen, több nemzetközi táborban is táborüzemeltetési feladatot lát el, melynek eredményeként a táborban
elhelyezett személyek ellátása jogcímén közvetlenül, illetve meghatározott körben a SHAPE bevonásával közvetve költségeket számláz a
szolgáltatást igénybevevő nemzeteknek.
Hazánk az afganisztáni és a koszovói missziói során ezt az NSPA
szolgáltatást is vette/veszi igénybe.
3.2. Kabul Nemzetközi Repülőtér Őr- és Biztosító Kontingens
(MH KNR ŐBK)
Magyarország 2012. október 01-től 2013. szeptember 31-ig látta el
KAIA-N FP60 feladatait. A feladat ellátáshoz a magyar kontingens a
Belgium tulajdonában lévő 86 db lakó- és 11 db irodakonténert használta. A konténerek bérletbeadásával Belgium az NSPA-t bízta meg,
így közvetlen kapcsolat Belgium és hazánk között ebben az ügyben
nem volt. A konténerek bérlésére vonatkozó mindennemű egyeztetést az NSPA-vel folytattunk le, a befizetéseket az NSPA részére teljesítettük, valamint az elszámolást részünkre az NSPA biztosította.
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3.3. Az Eltökélt Támogatás művelet (Resolute Support Mission61
- RSM)
Az RSM egy NATO vezette misszió, amely kiképzi és tanácsaival
segíti az afgán biztonsági erőket és szervezeteket. A misszió a 2015.
január 01-én az ISAF feladat befejezését követően azonnal megkezdődött, jogi keretét az erők jogállásáról szóló megállapodás (SOFA62)
biztosítja, melyet az afgán parlament 2014. november 27-én ratifikált.
A műveletben jelenleg 40 ország közel 14 000 katonája vesz részt.
Hazánk mintegy 100 katonával járul hozzá a művelet sikeréhez. Az
RSM művelet logisztikai koncepciója a SHAPE J-4 irányításával került kidolgozásra. A művelet üzemanyagellátását az NSPA biztosítja,
melynek érdekében új szerződéseket kötöttek olyan számvetéssel,
hogy 2015. január 01-től az RSM művelet befejezéséig az üzemanyagellátás folyamatosan biztosítva legyen.
3.4. KFOR művelet
Hazánk az afganisztáni feladatok csökkenésével egyidőben, a
NATO kérésére, növelte balkáni szerepvállalását. Ennek eredményeképpen az MH 2014-ben a KFOR kötelékében a már műveleti területen tevékenykedő század mellé még egy manőverszázadot telepített
a régióba. A felajánlott század 2014. augusztus 13-ig több ütemben63
érkezett Camp Novo Selo-ba (CNS), majd e hónap 23-án elérte a
teljes műveleti képességet (FOC64). A tábor eredetileg francia vezetésű volt, s mint vezető nemzet, a logisztikai támogatást is ők nyújtották. Ez magába foglalta az úgynevezett Real Life Support-ot (RLS),
valamint a további logisztikai szolgáltatásokat, melyeket az itt szolgáló nemzetek katonái is igénybe vettek. A rendszert a francia fél táborból való kivonulása szüntette meg. Az NSPA 2014. év júliusától vette
át a tábor üzemeltetését.
3.5. Random Brokerage Services (RBS)
Az NSPA-n belül a RBS biztosítja a leguniverzálisabb (konkrét
szakterülethez nem kötött), legrugalmasabban igénybe vehető, egyetlen szakmai támogató struktúrához történő csatlakozást sem igénylő
61
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A művelet az ENSZ BT 2189/2014. számú határozata, valamint a résztvevő
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Full Operational Capability
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beszerzési lehetőséget. Az RBS alapján történő beszerzések esetén
a beszerzés értékétől függő mértékű, százalékosan meghatározott
jutalékot kell fizetni az ügynökségnek. Hazánk az elmúlt időszakban
két, egészségügyi szakanyagok (oltóanyagok, autó-injektorok) beszerzésére irányuló projekt során vette igénybe ezt a típusú szolgáltatást.
3.6. Magyar cégek együttműködése az NSPA-vel
A NSPA tevékenysége nemcsak a nemzeti igények kiszolgálása,
hanem a nemzeti hadiipar nemzetközi megjelenése szempontjából is
vizsgálható.
Fontos, hogy az NSPA által lefolytatott beszerzési eljárásokban főszabályként csak NATO tagállamban bejegyzett cég vehet részt, de
az NSPA csak azokat a cégeket hívja meg, illetve csak azoktól fogad
be pályázatot egy tender kapcsán, melyek az adatbázisában regisztráltak. Az előzőeken kívül egyes programokban (pl. ASP) – a résztvevő nemzetek döntése alapján – alkalmaznak olyan megszorítást is,
amely szerint az adott együttműködés által lefolytatott beszerzésre
csak az abban résztvevő tagállamokban bejegyzett cégek jelentkezhetnek. Természetesen a NSPA beszállítói adatbázisába a hazai cégeknek is lehetőségük van regisztrálni. Napjainkban a regisztrált magyar cégek száma megközelítőleg 150, így elmondható, hogy egyre
több magyar cég pályázhat sikerrel.

Összegzés
A fentiekben leírtak csak felületesen vázolják fel hazánk NSPA-n
belüli tevékenységét, s messze nem adnak teljes képet az NSPA által
biztosított lehetőségekről. Az NSPA egy igen komplex ügynökség, az
egyes programok, szakmai támogató struktúrák nagyon eltérő tagállami összetételűek és különbözőek a feladatok, azok végrehajtásának
rendszere, valamint a felmerülő költségek megosztásának elve. Az
NSPA és jogelődjei az elmúlt évtizedekben (ne feledjük, maga az
NSPA nincs 5 éves!) számottevő tapasztalatokat szereztek a műveleti területen történő logisztikai támogatás és kiszolgálás terén, szolgáltatásait a szövetség tagjai számos helyszínen veszik igénybe.
A NSPA a kisebb nemzetek részére komoly lehetőséget biztosít az
együttműködésre. A kisebb nemzetek kevesebb eszközt üzemeltetnek, kevesebb és kisebb értékű beszerzési igényük van, a moderni20

zációs elképzeléseiket kevesebb eszközön hajtják végre. Együttműködés nélkül számukra az egy egységre eső működtetési, beszerzési
és modernizációs költség magasabb lenne.
A költségcsökkentésen kívül fontos szempont még, hogy az
együttműködés eredményeként az egyes feladatok mögé komolyabb
szakértelemmel, tapasztalattal rendelkező nemzetközi szakembergárda hozható létre, továbbá a közös működtetés, beszerzés, modernizáció jelentősen tudja növelni a kompatibilitást.
Az NSPA szinte teljes mértékben customer funded, így az együttműködés költségeit az együttműködésben résztvevő nemzeteknek
kell viselniük. A költségekről, a végrehajtandó feladatokról, az összköltség nemzetek közötti felosztásáról az együttműködésben résztvevő nemzetek döntenek. Az egyes programokhoz való csatlakozás
bizonyos összegű tagsági díjjal jár, de vannak ingyenes programok is
(pl. RBS), és a megfigyelői státusz esetén sem kell fizetni. A fentiekben leírtak alapján az NSPA igénybevételének indokoltságát minden
egyes esetben egyedileg kell vizsgálni, hiszen ami egy konkrét feladat esetében gazdaságos az egyik nemzetnek, az nem biztos, hogy
költséghatékony a másiknak.
Cikkem megírásához a fellelhető írott dokumentumokon kívül
nagyban hozzájárult az MH Logisztikai Központ állományában szolgálatot teljesítő, az NSPA-vel rendszeresen kapcsolatot tartó szakállománnyal történő személyes találkozó. Ezúton is köszönet a segítségükért!
Felhasznált irodalom
1. A NATO Logisztikai Alapelvek MC 319/2 dokumentum
2. AAP-6 NATO Glossary of term and definitions (2013.) – NATO
Szakkifejezések és meghatározások szógyűjteménye (2013. évi
kiadás)
3. Allied Joint Logistic Doctrine AJP-4(A) (2003.)
4. Az MH Logisztikai Központ parancsnokának 636–11/2015. nyt.
számú állásfoglalása
5. Biztonságpolitika, biztonságpolitikai szakportál
http://www.biztonsagpolitika.hu
6. Dr. Keszthelyi Gyula HM FHH főigazgató 400-7/2011. nyt. számú
összefoglaló jelentése a NAMSA tevékenységéről
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7. Hungarian experiences with NSPA programs, Baráth István dandártábornok előadása a Horvát - Magyar kétoldalú megbeszélésen 2014. június 17.
8. Magyarország együttműködése az NSPA-vel, Baranyai Virgil
alezredes előadása Budapest 2015. november
9. MCM-0111-2009 „FILLING THE NCSA DEPLOYABLE CIS
STRUCTURE”
10. MH Összhaderőnemi logisztikai doktrína (3. kiadás 2015.)
11. NATO honlap http://www.nato.int
12. NATO Logistics Handbook (Edition 2012.)
13. NATO Támogató és Beszerzési Ügynökség honlapja
http://www.nspa.nato.int
14. NSPA Support to Operations, Orhan Muratli Deputy Director of
Logistics Operations előadása Budapest 2014. September 29.
15. Strategic Airlift Interim Solution (SALIS) és Multinational Sealift
(SEALIFT) Kiss-Bús Károly alezredes előadása Budapest 2015.
November
16. NATO Stratégiai Légiszállítási Program (SAC) http://20102014.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium/hirek/natostrategiai-legiszallitasi-program-sac
17. 93/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a Stratégiai Légiszállítási
Képességről szóló többoldalú Egyetértési Megállapodás
kihirdetéséről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800093.KOR
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Szabados Péter1

KÖZPONTI JAVÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
MONITOROZÁSA
I. rész
Absztrakt
A Magyar Honvédség központi logisztikai ellátásáért felelős szervezete, a Magyar Honvédség Logisztikai Központ, a gépjárműtechnikai
eszközök üzemeltetéséhez szükséges alkatrész-, akkumulátor- és
gumiabroncs-beszerzésekre, valamint szervizekre, javításokra éves
szinten folyamatosan teljesülő szolgáltatási szerződéseket köt. A
szolgáltatási szerződésekkel az MH saját kapacitásaival le nem fedett
technikai kiszolgálási és javítási igényét váltja ki. Kétrészes cikksorozatom első részében bemutatásra kerül egy központi javítási szerződés szerinti javítási folyamat, illetve feltárjuk a folyamat hatékonyságát befolyásoló tényezők közötti összefüggéseket. A cikk második
részében az utóbbi 3 évben a Gépjárműbeszerzési Program keretében leszállított járművek szervizelésére és meghibásodásaik javítására kötött központi szerződés tapasztalatai kerülnek kiértékelésre és
elemzésre.
Kulcsszavak: központi javítási szerződés, szolgáltatás, teljesítési igazolás, meghibásodási statisztika, technológiai szoftver, műszaki kontroller

1. Bevezetés, előzmények
1.1.

Tényállás

A Magyar Honvédség Logisztikai Központ (továbbiakban: MH LK)
páncélos és gépjárműtechnikai szakága közvetlenül, éves szinten
változóan, mintegy 500 - 1 000 MFt értékben köt szerződéseket, elsődlegesen a szovjet-orosz relációjú haditechnikai eszközök hazai és
1
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missziós területen történő szükség szerinti javítására, technikai kiszolgálására, szervizelésére, illetve különféle fenntartási anyagok
beszerzésére, továbbá a működéshez szükséges áramforrásaggregátorok szervizére, telepítésére, valamint a haditechnikai eszközök vezetői-kezelői és javító-karbantartó állományának típusfelkészítésére. Az éves keretösszeg a szakág által tervezett keretből, valamint az évközi felsővezetői intézkedések alapján – esetlegesen
több alkalommal és változó összegekben – átcsoportosított keretekből áll össze.
A fenti, elsődlegesen működés-fenntartási célú megrendelések
eseti jelleggel kiegészülnek K+F feladatokkal is, mint például a 20052010. között végrehajtott BTR modernizációs program vagy a többfunkciós moduláris jármű fejlesztése.
A kétrészes cikk külön-külön, egymástól függetlenül fogalmaz meg
észrevételeket, azonban azok összefüggései nyilvánvalóak. A cikk
első része általánosságban vizsgálja azokat a megrendeléseket, melyek folyamatában az eszközök javításra történő átadására elsődlegesen a szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet telephelyén kerül
sor a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis (továbbiakban: MH
ARB) részéről. A második rész pedig egy konkrét szerződés tapasztalatait dolgozza fel, fókuszálva a megrendelt javítások statisztikájára.
1.2.

A monitorozás elkészítésének fő célja:

-

a honvédségi megrendelői oldal részéről biztosítható egységes
együttműködési formák részletezése a szerződött partnerek
részére;

-

a megrendelések teljesítésének a megrendelői oldal részéről
elvárt minőségi követelményei, a minőség javításának lehetőségei;

-

a megrendelések hatékonyabb, rugalmasabb, ütemesebb teljesítésének követelményei;

-

a megrendelésekért kifizetett összegekért reális, ár-érték arányú, piacképes szolgáltatás és termék nyújtása, illetve szállítása;

-

a célok teljesítését elősegítő javaslatok, észrevételek megfogalmazása a felsővezetők részére.

A vizsgálat a mindenkori szerződött partnereket egységes
szervezetként kezeli. Ennek során a bemeneti (input) és kimeneti
24

(output) oldal folyamatait, illetve azok honvédségi oldalról történő támogatását részletezi a javítási átfutási idők és a kimeneti
minőség tükrében, illetve azok javításának kendőzetlen szándékával. A 2.3. pontban a megrendelői oldal szereplőinek szoros
együttműködésében kerültek megfogalmazásra azok a minőségjavító szempontok, amelyek a javítás folyamatának szerves részét képezik, és csak a szerződött felek elkötelezett közreműködésének útján valósulhatnak meg.
1.3.

A tervezet vizsgálati módszere

A tervezet a fentiekben megfogalmazott célok elérése érdekében a
múltbeli és jelenlegi partneri kapcsolatok összegyűjtött tapasztalatainak feldolgozásán, egy javítási megrendelés szerződésszerű teljesítésének bemutatásán, a megrendelések átvételi tapasztalatain, valamint az MH tehervállalási képességének ismeretén keresztül monitorozza a célul kitűzött feladatok teljesíthetőségét. A vizsgálat végén
javaslatokat fogalmaz meg a megrendelői oldal részéről szükségesnek ítélt személyi (szervezeti), tárgyi és adminisztratív módosításokat
illetően.

2. A megrendelői oldal feladatainak bemutatása
2.1.

Alapvetések

A szerződött partnerek irányába a megrendelői oldal részéről az
alábbi fő feladatok, elvárások fogalmazhatók meg:
- szükség szerinti javítási feladatok végrehajtása a szolgáltató, illetve a katonai szervezetek telephelyén, a hazai és külföldi gyakorlótereken, a missziók települési helyén igény szerint, a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően;
- ipari szintű technikai kiszolgálási feladatok (5-6. TK, a továbbiakban technikai kiszolgálás helyett: TK) végrehajtása a szolgáltató telephelyén, elsődlegességgel az aktuálisan meglévő csapatszintű javítókapacitással le nem fedett szovjet-orosz relációjú
típusok esetében;
- meglévő haditechnikai eszközpark modernizálásában, korszerűsítésében való részvétel, szakmailag az ehhez szükséges személyi, tárgyi és adminisztratív feltételek háttérbiztosítása;
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- központi készletben tárolt haditechnikai eszközök állagmegóvásával, tárolásba helyezésével kapcsolatos feladatok végzése
csapat-, illetve központi tárolási helyszínen;
-

a szolgáltatók profiljába tartozó egyéb gyártási, technologizálási
feladatok végzése (pl. alkatrészek, egyedi berendezések: drótcsévélő, mobil útzár, drótvágó stb. gyártása), a szükséges
homologizációs engedélyek beszerzése;

- közös K+F tevékenység és innováció;
- folyamatos fenntartási anyagellátási kötelezettség teljesítése elsődlegesen a megrendelt javítások, karbantartások és technikai
kiszolgálások alkatrész-szükségleteire, másodlagosan értékesítési céllal az igényt támasztó katonai szervezetek irányába;
- know-how tevékenység, műszaki-technikai adatbázisok létrehozása, kidolgozása, értékelő-elemző tevékenység;
- típusfelkészítések vezetői-kezelői és javító-karbantartói szakállomány részére;
- nemzetközi fegyverzetcsökkentési programmal (CFE) kapcsolatos tevékenységek, hatástalanítási, megsemmisítési technológiák kidolgozása, jóváhagyatása, végrehajtása.
2.2.

A központi javítás elvi folyamatának és befolyásoló tényezőinek bemutatása
A KÖZPONTI JAVÍTÁS ELVI FOLYAMATA

Fsz.

1.

Szerződés szerinti
fázis
Javítási igény bejelentése

1. számú táblázat
Felelős

Együttműködő

Időtartam

Katonai szerIgény szerint, foMH LK
vezet
lyamatos
Befolyásoló tényezők
Katonai szervezet részéről:
Típusismereti hiányosságok, szakszerűtlen hibabehatárolás;
Üzemeltetői felelősség elkendőzésére való törekvés;
Tapasztalathiány a meghibásodások eredményes kijavítása terén;
A bejelentett hibák feltételezett javítási költségének alábecsülése;
Csapatok elfoglaltsága, rugalmatlan reagálása, ami időveszteséget okoz;
Típus szerint folyamatosan változó javítási igény.
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A KÖZPONTI JAVÍTÁS ELVI FOLYAMATA
1. számú táblázat (folytatás)
Fsz.

2.

3.

4.

5.

Szerződés szerinti
fázis
Javítás megrendelése

Felelős

Együttműködő

Katonai szervezet,
Szolgáltató
Befolyásoló tényezők

MH LK

Időtartam
2-3 munkanapon belül

MH LK részéről:
Szerződés érvényessége;
Jelentett és valós javítási igény eltérésének költségnövelő hatása;
Szükséges fedezet rendelkezésre állása;
A meghibásodások helyétől és jellegétől függő javítások megrendelése
(üzemi telephelyi), vagy kiszállással csapatnál, missziós területen.
Intézkedés a beKatonai szervezet,
szállításra és az
2-3 munkanaMH LK
MH ARB,
eszköz javításba
pon belül
Szolgáltató
adására
Befolyásoló tényezők
Az eszköz üzemképességének, mozgóképességének, szállíthatóságának
meghatározása;
Üzemképtelenség esetén a szükséges szállítóeszköz (vo. + trailer, darus
stb.) rendelkezésre állása;
Átadás-átvétel időpontjának és helyszínének egyeztetése (csapat-MH ARB,
csapat-MH ARB-Szolgáltató);
A javításba adásra való felkészítés elmaradása (készletteljességi probléma,
üzemeltetési dokumentumok hiánya stb.)
Átadás-átvételt
Hibafelmérés, előkövetően
Szolgáltató
MH LK
kalkuláció
5-10 munkanap
Befolyásoló tényezők
Megrendelt hibák felmérése, nem jelentett, a felmérés során hibák feltárása,
alkatrész- és munkaóra-árkalkuláció készítése;
Vitatott momentum: ebben a fázisban ütközik a csapat által becsült és a
javító szervezet által előzetesen megállapított javítási költség közti eltérés,
ami nem egyszer az addigi tervek újragondolására kényszeríti a központi
tagozat szakembereit;
Külföldi alkatrész esetén nagyobb a kalkulációkészítés átfutási ideje (1-12
hónap).
Előkalkuláció elfoMH LK
Szolgáltató
5 munkanap
gadása
Befolyásoló tényezők
Alkatrész- és munkaóra-kalkuláció ellenőrzése, elfogadása vagy visszautasítása, a vitás kérdések tisztázása;
A feltárt új hibák alapján a javítás újratervezése, kiegészítő kalkuláció kérése
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A KÖZPONTI JAVÍTÁS ELVI FOLYAMATA
Fsz.

Szerződés szerinti
fázis

1. számú táblázat (folytatás)
Felelős

Együttműködő

Időtartam

Alkatrészrendelés

6.

7.

8.

9.

10.

Szolgáltató
Alvállalkozók, MH LK
0-8 hónap
Befolyásoló tényezők
A javítás ismert igénye szerint szükséges javítóanyag megrendelése;
Külföldi alkatrészrendelés esetén hosszú beszállítási idő (6-12 hónap);
Menetközben felmerülő további alkatrészigény esetén a folyamat újraindul.
Javítás
Szolgáltató
Alvállalkozók, MH LK
1-12 hónap
Befolyásoló tényezők
Megrendelések beérkezése;
Kiképzett szakemberállomány, a szükséges javítási infrastruktúra megléte,
használhatósága (pl.: szerszámok, gépek, berendezések);
Külső szolgáltató (alvállalkozó) igénybevétele, annak ideje, költsége;
Belső szervezeti struktúra, művezetés, minőségellenőrzés;
Technológiai, javítási utasítások rendelkezésre állása;
Javítás technológiai ismerete, típusismeret, gyártásközi minőségbiztosítás
működtetése.
Utókalkuláció megJavítás befejeSzolgáltató
MH LK
küldése
zését követően
Befolyásoló tényezők
Vitatott momentum: ebben a fázisban ütközik a javító szervezet által előzetesen megállapított és utókalkulált javítási költség, ami sokszor az addigi
tervek újragondolására kényszeríti a központi tagozat szakembereit.
Utókalkuláció elfoMH LK
Szolgáltató
5 munkanap
gadása
Befolyásoló tényezők
A megrendelt javítás előkalkulációjának elfogadását követően feltárt „rejtett”
hibák értékhatáros egyeztetése;
Előfordul, hogy nem az elfogadott javítások és költségek kerülnek feltüntetésre. Tételenként előfordul irreális árképzés;
Utókalkuláció elutasítása, elfogadása, új kérése.
Minőségi megfeleMH LK
Szolgáltató
5 munkanap
lőségi átvétel
Befolyásoló tényezők
Technológiai utasítás és a minőségbiztosítási szabályok szerinti átvétel, az
elvégzett munkák ellenőrzése, működési próba, minőségi megfelelőségi
igazolás kiállítása;
Előfordul, hogy nem a megrendelés szerinti munkák készültek el,
az eszköz a javítás után sem üzemképes, vagy nem a típusra előírt paraméterekkel működik.
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A KÖZPONTI JAVÍTÁS ELVI FOLYAMATA
Fsz.

11.

12.

13.

14.

2.3.

1. számú táblázat (folytatás)

Szerződés szerinti
fázis

Felelős

Együttműködő

Időtartam

Készre jelentés

Szolgáltató

MH LK

Átvételt követően 1-3 munkanap

Befolyásoló tényezők
Sikeres minőségbiztosítási átvételt követően a készre jelentés időbeni késéssel történő megküldése.
Készre jelenJavításból visszaMH ARB
MH LK
tést követően 7
vétel
munkanap
Befolyásoló tényezők
Intézkedés az eszközök javításból való visszavételére;
A szolgáltató, az MH ARB és a csapat közötti átadás-átvétel végrehajtása
törzskönyv / teljességi jegyzék alapján.
Minőségi megfelelőségi igazolás kézhezSzámlázás
Szolgáltató
MH ARB
vételét követően 5 munkanap
Befolyásoló tényezők
Minőségi megfelelőségi igazolás időbeni késéssel történő kézhezvétele,
mely alapján a számlázás is később történik.
Számla benyújtást köveKifizetés
MH ARB
Szolgáltató
tően 30 naptári
nap
Befolyásoló tényezők
A kifizetés esetenként nem határidőre történik.

A központi javítási folyamat hatékonyságának fokozását
célzó lehetőségek az 1. számú táblázat pontjai szerint

Az 1. fsz. alatt említett szakmai ismerethiány, illetve tájékozatlanság képezi a csapatszintű igénytámasztás és adatszolgáltatás terén
jelentkező problémát.
A csapatszintű szakmai képviselők nincsenek a kellő típusismeret
birtokában, illetve nem rendelkeznek „piaci” megrendelői tapasztalatokkal. Mindezek visszavezethetők a központi szakmai felkészítések
hiányára, a képzések „általános parancsnoki”, illetve „logisztikai menedzser” szemléletű jellegére és azok javára történő eltolódási arány29

talanságra, valamint az egyén rendfokozati előmeneteli törekvésére.
Ez utóbbiból adódóan csak rövid ideig marad egy-egy - valamilyen
szintre már eljutott és kamatoztatható szakmai tapasztalatok birtokába került - szakember az adott szakmai beosztásban.
A szakági képzésre visszavezethető probléma ott kezdődik, hogy
nem tudják megszerettetni a technikát a hallgatókkal, a szakmai kihívásokat nemkívánatos eseményként kezelik, nem válik jellemzővé a
szakmai problémák proaktív megoldása. A probléma elkerülése jelentős részben az elmenekülést, azaz a szakmai beosztás elhagyását
jelenti. A képzés ideológiájában más egyéb érdekek mellett és ellenében meg kell jelennie a szakmai érzelmi azonosulásnak és elhivatottságnak.
A szakmai vetületű piaci tájékozatlanság a piaci kitekintés
szűkkörűségére, esetleg hiányára utal, nincs reális rálátás egy, a versenyszférában elvégzett javítás anyag- és munkabérköltségeire,
ezért a meghibásodások hibafelmérése, költségeinek behatárolása
csorbát szenved.
A fenti problémák orvoslására központilag a Gépjárműbeszerzési
Program (továbbiakban: GBP) keretében beszerzett eszközök és - a
szovjet-orosz relációs eszközök vonatkozásában - típusfelkészítő
tanfolyamok kerülnek végrehajtásra. Ennek megfelelően T-72, BTR,
KrAZ, HMMWV, nehézgép-szállító stb. vezetői-kezelői és javítókarbantartói tanfolyamok vannak megrendelés alatt a szolgáltatónál.
A tárgyévi keret felhasználása folyamatos, azonban a tanfolyami
képzés-oktatás hatékonyságának növelése érdekében az eddigi 2-3
napos képzések helyett legalább 2 hetes (10 napos) tanfolyamok levezetése javasolt. A tartalmasabb felkészítés érdekében 5-10 fős
csoportbontásban éves szinten a felkészítések a 2. számú táblázat
szerinti átstrukturálása célszerű a típusátképzések csapatszintű végrehajtásával is tervezve.
A 2. számú táblázat alapján éves szinten kb. 36 MFt tervezhető. A
mennyiségi mutatókkal a fluktuáció okozta nehézségek kezelhetők, a
típusarányok természetesen változtathatók, illetve a típusok bővíthetők. Szűk keresztmetszetnek tűnik a beiskolázásra tervezhető, előképzettség szerint a megfelelő személyi állomány, a tervezett létszám
feladatfüggő rendelkezésre állása!
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TERVEZHETŐ KÉPZÉSI IGÉNYEK
2. számú táblázat
Fsz.

Típus

Tematika

Létszám
(fő)

Alkalom

Egységár
(Ft/fő/nap)

Költség 10
napra (Ft)

1.

BTR
80/80A

Vezetőikezelői

10

3

40 000

12 000 000

2.

BTR
80/80A

Javítókarbantartó

5

3

45 000

6 750 000

3.

T-72

Javítókarbantartó

5

1

45 000

2 250 000

4.

HMMWV

Vezetőikezelői

5

2

40 000

4 000 000

5.

HMMWV

Javítókarbantartó

5

1

45 000

2 250 000

6.

Nehézgépszállító

Vezetőikezelői

5

2

40 000

4 000 000

7.

Nehézgépszállító

Javítókarbantartó

5

2

45 000

4 500 000

8.

Összesen

-

40

14

-

35 750 000

A szakmai feladatokra történő felkészülés folyamatában elengedhetetlen mind a régi, mind pedig az új eszközök esetében a típusra
vonatkozó technikai kiszolgálási dokumentációk kiadása. A szakjavítási utasítások jelentős segítséget adnak a szakmai és parancsnoki
állománynak az eszközök üzemeltetési sajátosságát illetően.
A 2. pontban (1. sz. táblázat) a javítási alap, a szolgáltatási igény
sokfélesége került feltüntetésre. Megállapítható a megrendelések
típus, haditechnikai eszközfajta és javítási igény szerinti különbözősége. Jelenleg a szerződések csapatokkal összevont fedezeti struktúrája a csapatokkal együttes, kettős megrendelést tesz lehetővé. Egyrészt a szerződés által érintett szervezetek a kereteik erejéig önálló
megrendeléseket adnak elsősorban a futó- és kisjavítási igényeik kezelésre, míg a nagyobb költségigényű kis- és szükség szerinti javításaik megrendelésére az MH LK-n keresztül támaszthatnak igényt. A
központi készletű (továbbiakban: KK) eszközök szükség szerinti javítására, technikai kiszolgálására pedig az MH LK ad megrendelést.
A csapatok megrendeléseit a viszonylagos kiszámíthatatlanság jellemzi tekintettel arra, hogy a napi használat során milyen aktuális javítási igény merül fel és kerül megrendelésre.
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Előzőek ellenére a csapatokkal összevont szerződéses struktúra
természetesen tervezhető a javító szerv részéről is tekintettel arra a
tényre, hogy a javításra kerülő eszköztípusok és azok jellemző típushibái előttük is ismertek, így bizonyos típushibákhoz, kiszolgálásokhoz nagy pontossággal tervezhető és raktárra előre beszerezhető a
későbbiekben szükségessé váló fenntartási anyag.
Az alakulatok meglévő rendelési rugalmassága, viszonylagos javítási önállósága és a részükről elvárt minőségérvényesítési jog ilyen
formában a jövőben is fenntartható. Az összevont szerződési struktúrán belül a központi és csapatfedezet aránya kb. 4:1 (80% a központi,
20% a csapat), mely relevánsan nem befolyásolja a teljesítéseket, és
fenntartja az alakulatok érdekeltségét is.
Az MH LK megrendelései is alapvetően két csoportba sorolhatók.
Az első csoportba a csapatok által fedezettel nem kezelhető magasabb javítási igények, míg a második csoportba a KK-ban tárolt eszközök szükség szerinti javításai kerülnek megrendelésre. A második
csoportba tartozó javítási alap a szolgáltató számára kedvezőbb tulajdonságokkal bír tekintettel arra a tényre, hogy az eszközök gyakorlatilag folyamatosan hozzáférhetők és javításuk előtti valós műszaki
állapotuk felmérhető, a kijavításhoz szükséges alkatrészek előre
megrendelhetők, így a javítási átfutási idők jelentősen csökkenthetők.
Az így megjavított eszközök rotációval a katonai szervezetek részére
kiadhatók, az újonnan beszállítottak javítása pedig központi készletűként rendelhető meg.
Ide sorolandónak tartom a KK-ban lévő BTR harcjárművek hosszú
idejű tárolásba helyezésének (továbbiakban: HIT) MH LK szintű tervezési feladatait is. A tárgyban két – egy csökkentett és egy bővített –
technológiát dolgozott ki a szakág, melynek monitorozására Nyírtelken, az MH ARB vidéki tárolóhelyén, 2016. március hónapban került
sor.
A csökkentett technológia szerint a járművek helyszíni, motorindítás nélküli állagmegóvása, míg a bővített technológia szerint a járművek beüzemelésével történő állagmegóvási feladataik kerültek felmérésre. Mindkét technológiához az eszköz- és anyagszükséglet számvetésre került, a végrehajtó állomány pedig előzetesen BTR tanfolyamon vett részt.
A beérkezett jelentés alapján megállapítást nyert, hogy a csökkentett technológia csak a tárolás első évében alkalmazható azzal a fel32

tételezéssel, hogy a tárolási idő után az eszköz visszakerül a katonai
szervezethez, és egy csapatszintű technikai kiszolgálást követően
további üzemeltetése biztosított.
A beüzemeléssel járó bővített technológia azonban már magasabb
szakértelmet, több javítóanyagot és hosszabb végrehajtási időt igényel. Mivel az 1 éven túl tárolt eszközök alakulatokhoz történő viszszabiztosítására jelenleg a folyamatos állománytábla módosításokból
adódóan reális esély nem kínálkozik, így figyelemmel ezen eszközök
kiemelt és meghatározó státuszú besorolására, azok állagmegóvását
a szakág a hosszú idejű tárolással (HIT) tartja biztosíthatónak.
Éves szinten 10-15 BTR HIT-be helyezésére történt indikatív árajánlat bekérés. A beérkezett árajánlatok kiértékelésével válik a későbbiekben tervezhetővé a feladat. A szolgáltató részéről a BTR HITbe helyezés / HIT-re felkészítés szintén jól tervezhető, tekintettel az
előttük is ismert technológiára, az árajánlatkérés címén MH LK részéről megküldött műszaki követelményekre, az eszközök KK-s státuszára, folyamatos hozzáférhetőségére, valamint az egyes eszközök ismert műszaki állapotára.
Az MH-hoz 1992-1996. között érkezett, 20 évre rendszeresített
nem modernizált BTR harcjárművek rendszerbeállítási időt meghaladó ipari szintű 5. TK-ja szakmailag megalapozott igényként jelentkező
feladat. Éves szinten 5-10 db eszköz ipari javításával tervezve az
eszközök további 10 évre rendszerben tarthatóvá válnak.
A KK-s eszközök esetében – típustól függetlenül – a viszonylag
hosszabb teljesítési határidő miatt a hangsúly a magasabb szintű
technikai kiszolgálásokra terelődhet. A magasabb műszaki színvonalú 5-6. TK-k technológiája szintén ismert, azok eredményeként garantált az eszközök további 10 éves használata, mellyel magasabb üzemeltetési biztonság nyújtható a katonai szervezetek részére, és jól
tervezhető javítási alap a központi felkészítést (javítást) végző szolgáltató részére.
A BTR harcjárművek HIT-be helyezésének és egyéb KK-s eszközök 5. TK ipari javításának éves szintű költségeit a 3. számú táblázat
taglalja.
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ÉVES SZINTEN KK-S JAVÍTÁSRA TERVEZETT ESZKÖZÖK
3. számú táblázat
Fsz.

Típus

Feladat

Mennyiség
(db)

Tervezett
egységár
(MFt)

Tervezett
költség (Ft)

1.

BTR 80 / 80A

5. TK + HIT

10

45

450 000 000

2.

BTR 80 / 80A

5. TK

5

35

175 000 000

3.

T-72

5. TK

3

150

450 000 000

4.

URAL-4320

5. TK

10

25

250 000 000

5.

TATRA-815 +
CSMZ trailer

4. TK

3

50

150 000 000

6.

Változó

Szükség
szerinti

20

15

300 000 000

7.

Összesen

-

51

-

1 775 000 000

A 2. pontban (1. sz. táblázat) utalás történt a szolgáltatási szerződés érvényességére is. Jelenleg a különböző szakterületek önállóan,
saját szakági kereteik terhére kötnek különféle haditechnikai eszközök javítására és szervizelésére szolgáltatási szerződést, illetve
többéves keretszerződést. A megkötött szerződések terhére éves
szinten a szakágak egyedi megrendeléseket adnak. A javítási alapok
beszállítása a javító szervezethez az év elején, vagy az előző év végén történik meg. A szakágak specifikus eszközeik javítására éves
szinten több szerződést is kötnek. A szerződések tárgya alapvetően a
haditechnikai eszközök technikai kiszolgálása és javítása, mely jól
körbehatárolja a szóba jöhető típusokat és eszközféleségeket, valamint technológiát. Éves szinten a szakágak átlagosan 20-30 szerződést is kötnek a szolgáltatóval, melyek teljesítési és elszámolási eltérőségeik okán nagy adminisztrációs terheket rónak a szerződő felekre.
Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében célszerűnek tűnik egy előre meghatározott keret biztosítása a szolgáltató részére,
melynek szerződéses lehívására a szakágak által megrendelt javítások teljesítése útján nyílna lehetőség. A szakági központi nagy szerződéseket a HM Védelemgazdasági Hivatal, Beszerzési Igazgatóság
(továbbiakban: HM VGH BI) kötné meg az előre megadott szakági
keretekkel, míg azok felhasználásának, lehívásának joga a megbízó
szakágat kell, hogy megillesse. A javítás megrendelésének folyamata
nem térne el a mostanitól (elő- és utókalkuláció benyújtása), valamint
a számla kiállítása is azonos módon történne. A számla kiállításának
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és kifizethetőségének továbbra is része lenne a minőségbiztosítási
igazolás és a teljesítési igazolás megléte. Ezek birtokában lehet a
munkát továbbra is teljesítettnek tekinteni.
A szakágak önállóságának fenntartása a megrendeléseket illetően
továbbra is indokolt, tekintettel a szaktechnikai eszközök üzemeltetési, javítási igényére, szakmai hátterére. A szakági önrendelkezés, a
szakági gazdálkodási elv sérülne azzal, ha a keretbiztosítás egyetlen
szakágnak való keretátadással történne. Ezzel a módszerrel az okozott szakági érdeksérelmen túl, az adott szakág gyakorlatilag kiszolgáltatottá válik, beleszólási lehetősége a saját szakterületi igényeinek
a rendezésébe lecsökken. A szakági felelősségérzet elsorvad, a haditechnikai eszközök működés-fenntartását biztosító szakági gazdálkodási rendszer leépül, míg a másik oldalon a keretet kezelő szakterület
jelentős és indokolatlan többletterhelést szenved el.
A keretszerződések megkötésénél a folyamatosság biztosítása elsődleges szempont tekintettel arra, hogy az MH javítási igénye gyakorlatilag folyamatosan fennáll. Az éves tervezésnél a jelenleginél
minimálisan 2-3 nagyságrenddel nagyobb – az érvényes normatívát
közelítő megfelelő – fedezet biztosítása javasolt a TK-okra, valamint
az év közben felmerülő és halaszthatatlan javításokra. Ezen keretek
adják az év közben felmerülő központi javítási feladatok fedezetét.
Sajnálatosan a mai központi logisztikai költségvetés nem számol
az eszközök elavultságával, erkölcsi és fizikai amortizációjával. Az
MH haditechnikai eszközparkjának több mint 70%-t kitevő szovjetorosz és Bundeswehr (továbbiakban: BW) relációból beszerzett haditechnikai eszközök minimálisan 25 évesek, korszerűtlenek, elavultak.
Javításuk költsége többszöröse az új típusú eszközök szervizére és
javítására fordított költségeknek. Tekintettel az előzőekben felsoroltakra célszerű az éves költségvetés jelentős megemelése.
A 3. pontban (1. sz. táblázat) a központi javításra beszállításra tervezett, továbbá az egyéb kiképzési célú, csapatok által igényelt, különböző okokból le nem fedett nehézgép-szállítói kapacitás kiváltására, illetve annak kisegítésére a 4. számú táblázat szerinti számvetések, valamint személyi és tárgyi eszköz-biztosítási feltételek szükségesek.
Figyelemmel az éves kiképzési célú, egyidőben egyszerre jelentkező csapatmozgások, valamint az üzemképtelen eszközök szállítási
igényére (KK-ba bevonás, központi javítás), a teljeskörű központi ellá35

tás részeként lehetségesnek tartom egy assistant jellegű „hozomviszem” szállítási szolgáltatás jövőbeni megvalósítását a lentiekben
részletezett erők és eszközök megalakításával.
Tekintettel arra, hogy a kiképzési célú eszköz- és anyagszállítások,
valamint a központi javítások éves szinten folyamatosak, így a nehézgép-mozgatási (szállítás, rakodás, mentés-vontatás) igény is gyakorlatilag egész évben folyamatosan jelentkezik. A Htv. vonatkozó
pontja alapján az eszközök továbbá katasztrófavédelmi feladatokra is
igénybe vehetők (árvízvédelem, tűzvédelem, ipari balesetek stb.), ami
a mentésbe bevont eszközállomány terven felüli mozgatását feltételezi.
Heti szinten eltérő feladattal 2-4 igénybevétel reálisan tervezhető,
mely kapacitáshoz a szükséges szervezeti felépítettség és személyi
állomány létrehozása javasolt.
Döntéstől függően a Magyar Honvédség Katonai Közlekedési
Központ (továbbiakban: MH KKK) szállítószázad állományába, illetve
az MH ARB páncélos anyagraktár, vagy a logisztikai század állományába egy képességeit tekintve megerősített nehézgép- és anyagmozgató (szállító-rakodó, mentő-vontató) szakasz megalakítása javasolt.
A nehézgép-szállító szakasz létszámát és eszközeit a 4. számú
táblázatban követhetjük nyomon.
A javasolt erők és eszközök révén olyan kapacitásra tehetünk
szert, amely MH szinten egyszerre egyidőben, eltérő helyeken jelentkező több nehézgép-szállítási, mentési-vontatási és daruzási igény
központi kielégítését teszi lehetővé. A táblázatban feltüntetett képességgel az ország bármely területéről 200-300 km logisztikai műveleti
(szállítási, vontatási, rakodási) távolságban, 24-48 órán belül egyszerre akár 2 helyszínről is történhet nehézgép-szállítás, illetve egyidejűleg további másik 2 helyszínről mentés-vontatás, daruzás. Mindez a „hozom-viszem” konstellációban, vagyis a katonai szervezetek
által jelentett üzemképtelen javítási alap egyidejű elszállítása az azonos típusú, technikailag hadrafogható (üzemképes) KK-s eszköz kiszállításával egyidőben tervezhető.
MH szinten jelenleg 33 db 40 t és 50 t teherbírású nehézgépszállító szerelvény van használatban. A szerelvények átlagéletkora
meghaladja a 25 évet.
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A NEHÉZGÉP-SZÁLLÍTÓ SZAKASZ JAVASOLT ÖSSZETÉTELE
4. számú táblázat
Személyi állomány

Eszköz állomány
Típus

Mennyiség
(db)

Tervezett
egységár
(MFt)

Tervezett
beszerzési
költség
(MFt)

1

-

-

-

-

Rajparancsnok
vontató vezető

1

Vontató vezető-kezelő

1

320

320

3.

1

Nehézgépszállító szerelvény
(70 t)

4.

Nehézgépszállító kezelő,
vontató vezető

2

Nehézgépszállító szerelvény
(70 t)

1

320

320

5.

Nehézgépszállító kezelő,
vontató vezető

4

Nehézgépszállító szerelvény
(50 t)

2

300

600

6.

Mentő-vontató
rajparancsnok
vezető

1

MVJ
(MAN HX32)

1

330

330

7.

Mentő-vontató
vezető

5

MVJ
(MAN HX32)

2

330

660

8.

Darus autómentő rajparancsnok vezető-kezelő

1

Tj. autódaru
(FAUN) 30 t

1

250

250

9.

Darus autómentő vezető,
kezelő

5

Tj. autódaru
(FAUN)
(50 és 70 t)

2

250

500

2

290

580

12

-

3 560

Beosztás

Létszám
(fő)

1.

Szakaszparancsnok

2.

Fsz

10.

Konténerszállító vezető

3

Tj. 20’-s
oldalrakodós
konténerszállító
(MAN HX32)

11.

Összesen:

24

-

A vontatásukra rendszeresített KrAZ és TATRA típusú gépjárművek is korszerűtlenek, a teherbírásnak megfelelően terhelt szerelvény
össztömegével számvetett fajlagos motorteljesítményük kicsi. A sze37

relvények elhasználódott műszaki állapotban vannak, javításuk gazdaságtalan, alkatrészellátásuk lényegében nem biztosított.
A 4. pont szerint (1. sz. táblázat) reális kitekintés szükséges mind
az alkatrész, mind pedig a munkaóradíjakat illetően. A munkaórák
elszámolása márkaszervizek esetén nettó 7 400-13 200 Ft/mó körül
mozog. A központilag szerződött javító partner részéről az előkalkulációk pontosabb elkészítése szükséges a reális hibafeltárás alapján.
Az előkalkuláció alapja gyakorlatilag az alapos hibafelmérés, mely
nem támaszkodhat elsődlegesen csak a katonai szervezetek által
jelentett meghibásodásokra. Fontos befolyásoló tényező továbbá a
hibafelmérés során a rendelkezésre álló diagnosztikai eszközpark is.
A javító szervnek – miközben igazodik más szolgáltatók áraihoz a
tevékenységének piacképessé tétele során – a határidők betartása,
valamint a minőségi munka kell, hogy ismérve legyen.
Az 5. és 6. pontok (1. sz. táblázat) ráirányítják az olvasó figyelmét
az alkatrészellátásnak a szervizelésben és a javításban játszott meghatározó szerepére. Gyakorlatilag ennek a biztosítottsága vagy hiánya a javítás eredményességét befolyásolja! (A javítás kimenetelének
másik jelentős részét a javítási infrastruktúra és a felkészült szakemberek munkája adja.) Az MH részéről az alkatrészbeszerzésben a
szovjet-orosz relációs eszközök ellátása bír elsődlegességgel, mivel
ezen eszközök javítása prioritással jelentkezik a napi életben. Az alkatrészek jelentős részben a keleti piacról kerülnek beszerzésre, illetve néhány típushoz (pl. UAZ, URAL) elenyésző részben a hazai beszállítók útján is hozzá lehet jutni.
Az MH üzemeltett járműparkjára figyelemmel évi 300-350 db jármű
javításához szükséges fenntartási anyagkészlet beszerzése szükséges. A fenntartási anyagok beszerzésére szintén csapatokkal összevontan javasolt a központi eljárások indítása, mellyel az éves javítási
alaphoz javítóanyag, illetve a csapatok eszközállományában felmerülő eseti meghibásodások kezelésére forgókészlet képezhető.
A szerződött javító partner részéről a javítóanyag-készlet folyamatos fenntartása az előre nem tervezhető javítások esetére, illetve az
előre ismert javítási alap megteremtésére elengedhetetlen feladat.
Az eddigi tapasztalatok alapján a külföldi beszerzésű eszközökhöz
nagyobb tételben történő alkatrészrendelés és -raktározás a célravezető.
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A kurrensnek minősíthető típusok esetében (pl. ZIL, T-72) azonban
még a keleti piac sem biztosít megfelelő ellátást. Ezen érdemben változtatni a korábban gyártási licenccel rendelkezett, volt KGST országok (pl. Lengyelország, Csehország, Szlovákia) piacairól sem lehetséges annak ellenére, hogy ők továbbra is üzemeltetik ezeket a típusokat. Mutatkozik ugyan némi remény alkatrészbeszerzésre, azonban
a beszerzést kísérő bürokrácia miatt (haditechnikai export, import
engedélyezése stb.) ütemes ellátásra, rövid átfutási időre nem számíthatunk.
Említendő a keleti piacok sajátossága is: a beszerzések sajnálatosan alacsony megbízhatósága, a nagy átfutási idő, a kis értékű, kis
volumenű megrendelésekre nem történő, vagy csak hosszú reakcióidővel való reagálás, illetve ezen piacok magyarországi képviseleteinek alacsony – gyakorlatilag „0” – pályázati hajlandósága.
A beszerzési volumen növelése, illetve többéves keretszerződés
megkötése a potenciális beszállítóval a fent említett anomáliák terén
mindenképpen jelentős áttörést produkálna. Az esélynövelés szándékával – hajlandóságot, megfelelő együttműködést és jogi szabályozottságot feltételezve – célszerű lenne az MH éves haditechnikai alkatrészbeszerzéseihez illeszteni a potenciális szolgáltató(k) alkatrészbeszerzéseit is, tekintettel azok volumennövelő hatására. Így a
nagyobb összegű közös, de a megrendelés és felhasználás tekintetében külön kezelt alkatrészbeszerzéssel a szolgáltató készletei is
feltölthetők lennének, és a javítások teljesítése kevesebb akadályba
ütközne. Hangsúlyozom, hogy a megvalósítás számos beszerzésjogi
kérdést vet fel, melyek vizsgálatát követően lehet csak konkrét lépéseket tenni a felvetett beszerzési konstrukció megvalósítása érdekében.
MH szinten az éves alkatrészbeszerzésre 1,5-2 Mrd Ft szakági keret biztosítása szükséges. Az ebből a keretből beszerzett mennyiséggel úgy a központi szolgáltatásként megrendelt javítások, mint a csapaterős javítások fenntartási anyagigénye közepes szinten kezelhetővé válik. Ezzel a több éven keresztül folytatandó beszerzési gyakorlattal a raktári alapkészletek viszonylag rövid idő alatt (2-3 éven belül)
a szükséges mértékben feltölthetők lennének, és az így létrehozott
forgó-készletből a javítások alkatrészszükséglete biztosítottá válna.
Fentiekkel összefüggésben azonban új ellátási források felkutatása
(pl. HMMWV, MRAP) is szükséges. Nem zárható ki egyes kurrens
alkatrészek saját gyártással való előállítása sem, betartva az előírt
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engedélyeztetési homologizációs folyamatokat, ezzel elejét véve az
utángyártott alkatrészeket gyakorta kísérő (kísértő) minőségi problematikának. A beszerzett fenntartási anyagok tárolásának helyszíne
továbbra is az MH ARB Budapest, Újszász utcai bázisa, tekintettel
ezen raktárbázis kifejezetten páncélos és gépjárműtechnikai profiljára, központi elhelyezkedésére és több, mint 50 éves tradíciójára!
A 7. pontban (1. sz. táblázat) a javítás eredményességét döntően
befolyásoló tényezők – a személyi, tárgyi és adminisztratív feltételek
– kerültek feltüntetésre. Ezek meglétének mélyebb vizsgálata nem
képezi ezen tanulmány tárgyát, azonban röviden, általánosságban
elmondhatjuk, hogy a javítási szolgáltatás minősége ezek magas
szintű biztosítottságán múlik. A szolgáltatási feltételek javítása elsődlegességgel a szolgáltató felelőssége és feladata.
A megrendelő által elvárt, megfelelő minőségű kimenet biztosítása
a szükséges személyi, tárgyi és adminisztratív feltételek komplex
megteremtésével érhető el.
Elsődleges feladat a meglévő elavult, korszerűtlen infrastruktúra
cseréje, az új gépi eszközökhöz a betanítások hatékony végrehajtása, a tanfolyami beiskolázások megindítása, valamint az alkatrészek
raktári biztosítottsága.
A szolgáltatás személyi feltételei az alábbiak:
-

típusképzés (felkészítés, átképzés, szintentartás);

-

rendszeres elméleti és gyakorlati oktatás, képzés;

-

márkaszerviz képviseleti jogosultság megszerzése, az előírt
központi képzéseken való részvétel (pl. MB, MAN).

Tárgyi feltételek:
-

az MH által üzemeltett haditechnikai eszközpark típusigényeihez illeszkedő technikai kiszolgálási és javítási infrastruktúra
megteremtése, folyamatos fenntartása és fejlesztése.

Adminisztratív feltételek:
-

az MH haditechnikai eszközparkjának megfelelő műszaki (kezelési-karbantartási, javítási) dokumentáció rendelkezésre állása;

-

az újonnan rendszeresített vagy alkalmazásba vett eszközök
központi és csapattagozati dokumentációinak elkészítése és
biztosítása a szolgáltató részére is;
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-

a javítási folyamat típusonkénti technologizálása, a munkaórák
normásítása;

-

a szolgáltató saját fejlesztésű, illetve általa gyártott termékei
adatbázisának, dokumentációnak az előállítása és biztosítása
az MH részére is;

-

márkaszerviz képviseleti jogosultság megszerzésének vizsgálata (pl. beruházási költségigény, megtérülési hatékonyság, a
tevékenység illeszthetősége az MH rendszeréhez).

A szolgáltató szakembereinek típusfelkészítése, folyamatos tréningje az elvégzett javítások minőségét illetően elengedhetetlen. Az
MH LK a GBP-s eszközök vezetői-kezelői és javító-karbantartói állományának a felkészítésére éves ütemterv szerint tanfolyamokat szervez, melyhez a szolgáltatók szakemberei (igény szerint, térítés ellenében) csatlakozhatnak. Márkaszervíz képviseleti jogosultság megszerzése esetén a kötelező oktatások az adott márkaszerviz által
megadott időpontokban kerülnek végrehajtásra.
Ugyanezen a pontban került említésre a raktározás kérdése is. Tekintettel a központi javító szerv fő profiljára, nagyságrendileg éves
szinten legalább az 5. számú táblázatban szereplő megrendelések
végrehajtására lenne szükséges javítási kapacitást és alkatrészbázist
fenntartania.
AZ MH ÁLTAL A SZOLGÁLTATÓVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT KAPACITÁSIGÉNY
5. számú táblázat
Mennyiség
(db)

Fsz.

Típus

Feladat

1.

BTR 80 / 80A

5. TK + HIT

10-15

2.

BTR 80 / 80A

5. TK

5-10

3.

T-72

5. TK

3-5

4.

URAL-4320

5. TK

10-15

5.

TATRA-815 + CSMZ trailer

4. TK

3-5

6.

Egyéb típusok

Szükség szerinti javítás

20-30

7.

Összesen

-

50-80

A haditechnikai eszközök után az MH által a fentiekben támasztott
éves központi szolgáltatási feladatok anyagigénye és a csapatszintű
fenntartási anyagigény összevont volumene együttesen képezhet egy
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nagyobb rendelési alapot, mely kiváltva a majdani szállító érdeklődését, viszonylagos gyorsasággal realizálódhat, a szükséges alkatrészek beszállításra kerülhetnek. Az alapkészlet létrehozását követően
pedig egy folyamatos, fogyásszint-alapú készletgazdálkodás fenntartása javasolt. A minimális fogyásszintet célszerű a fenntartási tevékenységek folyamatosságát biztosító és a készletek újratöltését garantáló összes körülmény figyelembe vételével meghatározni.
A 8. és 9. pontok (1. sz. táblázat) a megrendelt szolgáltatás elszámolási kalkulációit említik. A megrendelt javítások esetében az előés utókalkulációk mindenkor a megrendelő által elfogadott gyári vagy
saját technológiai utasítás (TU) alapján kell, hogy készüljenek. Csak
a pontosan dokumentált, ellenőrizhető és visszaellenőrizhető technológia alapján végrehajtott szolgáltatások költségei számolhatók el. Ez
feltételez egy normásított szervizszoftver alapon működő javítási költség elszámolást, mely mind a megrendelő, mind pedig a szolgáltató
részéről teljes korrektséget élvez. A normásított szervizszoftverben a
felhasznált alkatrész és ráfordított munka költségarányát – közelítve a
külső piaci működést – 2/3 : 1/3 arányúra (harcjárművek speciális
fegyverzetének és egyéb szakanyagainak esetében ez az arány 4/5 :
1/5 is lehet) célszerű beállítani.
A kalkulációk benyújtásának határideje kötött. Az előkalkuláció a
megrendelést követően 5-10 munkanap alatt készül el. Ennek elfogadására 5 munkanapja van a megrendelőnek. Az elfogadást követően
a szolgáltatónak a javítás végrehajtására maximálisan 40 munkanap
áll rendelkezésére. A javítás elvégzése után a tényleges költségeket
tartalmazó utókalkulációt küldi meg a szolgáltató. Ennek elfogadását
és az eszköz minőségi és mennyiségi átvételét követően kerülhet
benyújtásra a számla.
A 10. és 11. pontokban (1. sz. táblázat) az elkészült javítások minőségi átvétele került megemlítésre. A minőségi átvétel jelenlegi gyakorlata szerint a szolgáltató kiértesíti az MH LK Műszaki Átvételi és
Vizsgálati Osztályt. Az osztály képviselője üzempróbával egybekötött
helyszíni szemle során ítéli meg az eszköz használhatóságát. A szolgáltató a saját maga által működtetett minőségbiztosítási rendszeren
keresztül járul hozzá a minőségbiztosítási feladatok végrehajtásához.
Az MH ARB szintjén a központi javítások ellenőri rendszerének a
létrehozása, a szolgáltatások minőségi javítása érdekében műszaki
kontrollerek (továbbiakban: MŰKO) alkalmazása indokolt. A szükséges minőségbiztosítási létszámnak – szakáganként legalább 2-4 fő –
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igazodnia kell az előre tervezhető javítások volumenéhez és a javított
típusokhoz.
A műszaki kontrollernek – a minőségbiztosítás érdekében – a javítások helyszínein folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a javítás
tervezésétől annak befejezéséig a folyamatot, amelynek során folyamatos ellenőrzési és jóváhagyási kötelezettség terheli (pl. az alkalmazott technológia, utángyártott alkatrész felhasználhatósága, javítás
végrehajtása stb. vonatkozásában).
Tervezetten az MH ARB állományába tartozó szakemberek a szolgáltatónál teljes mértékben felügyelik a szervizelési és javítási technológia szerinti folyamatot, illetve a szolgáltatást érintően utasítási és
ellenjegyzési jogot gyakorolnak. Ennek keretében többek között ellenőrzik a javítás műveleteit, igazolják a beépített alkatrészeket. Az
MH által megfizetett elvárható minőség elsődleges biztosítéka lehet a
javasolt MŰKO rendszer felállítása. A rendszert – az összeférhetetlenség és függetlenség elvének biztosítása mellett – a honvédségi
érdekek érvényesítésére az elismerten jó szakmai felkészültséggel
rendelkező szakági képviselők bevonásával javasolt létrehozni. Ehhez szakáganként tervezetten a 6. számú táblázatban szereplő képzettségű és létszámú szakember szükséges.
A kontroller szervezeti elemet az MH LK javítás-megrendelésekkel
foglalkozó állományának szakmai és megrendelői kapcsolatrendszerében célszerű elhelyezni. Tevékenységét a szükséges mértékben
integrálni kell a szolgáltató (szerződéses partner) szolgáltatási feladataival, teljes körű dokumentációs hozzáférhetőséggel és jóváhagyási
jogokkal a javítás, technikai kiszolgálás, alkatrészgyártás teljes folyamatára. A helyszíni működés biztosításához egy minőségbiztosítási iroda kialakítása szükséges a szolgáltatónál. A MŰKO rendszer
haszna a megrendelt munkák minőségének javulása, a felhasználás
során a garanciális bejelentések mennyiségének csökkenése révén
lesz mérhető. Javulni fog a minőség, a készre jelentések hitelessége,
és szignifikánsan csökkenni fognak a felhasználói reklamációk.
A MŰKO állomány foglalkoztatása természetesen több szolgáltató
által végzett munkákra tervezett, más szerződésben álló partnereknél
is ajánlatos a bevezetése, foglalkoztatása.
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JAVASLAT A MŰSZAKI KONTROLLER ÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELÉRE ÉS KÉPZETTSÉGÉRE

6. számú táblázat
Fsz.

Szakterület

Létszám
(fő)

Képzettségi követelmény

1.

Páncélos és
gépjárműtechnikai
szakterület

3

Járműgépészmérnök, mezőgazdasági gépészmérnök

2.

Műszaki szakterület

2

Járműgépészmérnök, mezőgazdasági gépészmérnök

3.

Fegyverzettechnikai
szakterület: 3 fő

2

Fegyverzeti mérnök

4.

Híradó, informatikai
szakterület

2

Villamosmérnök, mérnök informatikus

5.

Vegyivédelmi szakterület

2

Vegyészmérnök

6.

1-5. fsz. szerinti szakterületek

3-4

Minőségbiztosítási mérnök

7.

Összesen

14-15

-

A MŰKO szervezeti integritását illetően javasolt az MH ARB állományában működtetni tekintettel arra, hogy az eszköz-, anyag- és
szolgáltatáscélú megrendelések egy jelentős részét ő bonyolítja, illetve a beszerzések teljesítésének helye is az MH ARB. A beszerzett
javak itt kerülnek bevételezésre (KK-ba), majd innen kiadásra. A
MŰKO hatáskörére és működési specifikusságára való tekintettel kettős elhelyezését, és annak megfelelően központi helyen, valamint a
szolgáltató telephelyén történő (pl.: kihelyezett alegységként való)
működtetését javaslom.
A MŰKO a szerződés szerinti teljesítések teljeskörű adminisztratív
kontrollját is végzi, ellenjegyzése nélkül nem lehetne elő- utókalkulációt, teljesítési igazolást küldeni a megrendelő részére.
A 12. pont (1. sz. táblázat) a javításból visszaadást (visszavételt)
fejtegeti. Az eszközök javításba adására jelenleg alkalmazott kétfajta
eljárási rend determinálja a javításból visszavételt is. A kettő közül az
egyik a javítási alap központi készletbe (KK) vonása, tekintettel a javítás munkaigényére, átfutási idejére, csak ipari bázison történő végrehajthatóságára. KK-ba vonáskor az MH ARB átveszi az eszközt a
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katonai szervezettől és továbbadja a javítószervezet részére. Ez történhet egy mozzanatként, azonos időben és helyszínen, ami gyakorlatilag csak szervezés és szándék kérdése. Az egyidejű, egyhelyszínes végrehajtással idő, energia és jelentős költség takarítható meg,
mindenekelőtt a kettős funkciót ellátó MH ARB részéről. Az ilyen eljárás biztosítja valamennyi érintett fél részére a felmerülő kérdések
mindenki számára azonos, egyértelmű tisztázását is. A szolgáltató
részéről a kettős átadás-átvétel indifferens. A másik módszer az elsőtől csak annyiban tér el, hogy nem egyszerre, nem egyidőben és nem
azonos helyszínen történik meg a javításba adás. A javítási alap három szervezet között két átadás-átvétel keretében cserél gazdát. Első
lépés a KK-ba vonás az MH ARB telephelyén a katonai szervezet és
az MH ARB között, majd ezt követi a javításba adás a szolgáltató bázisán a javítószervezet és az MH ARB között. Ez utóbbi esetben
számolni kell az üzemképtelen járműveknek a be- és kirakó állomásokon történő eltérő idejű mozgatásának jelentős idő-, költség- és
élőerő-igényével. Ez kifejezetten erősíti az MH ARB vagy az MH KKK
állományában létrehozandó nehézgép-szállító képesség létjogosultságát. Természetesen vannak olyan esetek, amikor több eszköz kerül
javításra történő beszállításra. Ilyenkor a vasúti szállítás igénybevétele és az egyidejű kettős átadás-átvétel módszerének alkalmazása a
célszerű.
A javításból visszaadást-visszavételt is célszerű egyszerre,
egyidőben, azonos helyszínen, azaz a szolgáltató bázisán végrehajtani. A megjavított eszköz MŰKO által ellenjegyzett teljesítési igazolását a szolgáltató megküldi a megrendelőnek, aki megszervezi az
eszköz javításból történő visszavételét. Ha a visszavétel a szolgáltató
bázisán történik, akkor az állományilletékes katonai szervezet átvevő
állománya személyesen is meggyőződhet az elvégzett javításokról,
tájékozódhat a beépített alkatrészekről, illetve módjában áll szakmai
egyeztetést folytatnia a javítószervezet szakembereivel a megjavított
járművek későbbi üzemeltetését illetően. A szolgáltató részéről ez
marketingfogásként értékelhető, míg a megrendelő MH LK részéről
egyfajta garanciaként a megjavított jármű minőségét illetően, hiszen a
megrendelő, a szolgáltató és a felhasználó közötti hármas bizalmi
kapcsolat sokat javíthat a szolgáltató munkájának az „eladhatóságán”. Ez a fajta személyes találkozó és kapcsolat lehet a megelégedettség egyik mutatója, a szolgáltató részéről pedig ettől az időpillanattól kezdődik a termék utógondozása, vagyis a garancia!
A szolgáltató részéről a javítást igazoló okmányolás és dokumentáció azonos függetlenül attól, hogy a javításból történő visszavétel
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kettős átadás-átvételként valósult meg, vagy csak KK-ba vonásként
az MH ARB részéről.
A javításból történő visszavételhez elengedhetetlen dokumentációk
a következők:
-

javítási megrendelő: tartalmazza a hibákat;

-

hibalista a technikai állapotfelmérésről;

-

előkalkuláció(k) és annak megrendelői elfogadása;

-

utókalkuláció és annak megrendelői elfogadása;

-

részletes munkalap: tartalmazza az elvégzett javításokat, a
beépített alkatrészeket, a ráfordított munkaórát;

-

teljességi jegyzék, felszerelési lista: igazolja a jármű készletteljességét;

-

megfelelőségi igazolás (MŰKO);

-

egyéb átadott dokumentumok, okmányok (pl. honvédségi
törzskönyv, forgalmi engedély).

A javításból visszavétel két részfolyamatból áll: adminisztrációs ellenőrzés és üzempróba. Az adminisztrációs ellenőrzés a felsorolt dokumentumok átvizsgálásával és ellenőrzésével történik, míg az
üzempróba során a megjavított eszköz funkcionális működése képezi
az ellenőrzés tárgyát.
Amennyiben mindkettő sikeres, akkor mondható eredményesnek a
javítás utáni átadás-átvétel. Ha valami nem a szerződés szerint került
végrehajtásra, vagy minőségi kifogás merült fel, azt a helyszínen kell
elhárítani, vagy jelezni szükséges a megrendelő MH LK irányába, aki
a probléma jellegétől függően intézkedik a jármű (felvetés ellenére
történő) átvételére, vagy az átvétel megtagadására és a minőségi
kifogás kivizsgálásra.
A sikeres átvétel során kerül kiállításra a számlázásra jogosító
„Teljesítési Igazolás” dokumentum.
A KK-ba vonás és KK-ból kiadás, valamint a javításba adás és
visszavétel végrehajtásával kapcsolatos feladatok fizikai és adminisztrációs terheinek csökkentése, illetve a megfelelő szakértelemmel
rendelkező szakterületi képviselet érdekében javasolt az MH ARB
állományában egy átadó-átvevő csoport működtetése. Feladata elsődlegesen a komplex haditechnikai eszközök teljeskörű
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komplettírozása lenne, vagyis az eszközök ellátása az előírt tartozékokkal, az üzemeltetési dokumentáció (törzskönyvek, teljességi jegyzékek) kiállítása, a használathoz szükséges dokumentumok (pl. kezelési-karbantartási utasítás, érintésvédelmi bevizsgálásról szóló jegyzőkönyv, tartály nyomáspróba-igazolások, balesetvédelmi utasítás,
emelőgép fővizsgálat, hitelesítés-igazolás stb.) biztosítása.
A komplex haditechnikai eszköz üzemképes állapotban történő kiadása a 7. számú táblázat szerinti szakállomány meglétét feltételezi.
AZ ÁTVEVŐ ÁLLOMÁNY JAVASOLT ÖSSZETÉTELE
7. számú táblázat
Fsz.

1.

Szakterület

Páncélos és
gépjárműtechni
kai szakterület

Létszám
(fő)

Állománykategória

Képzettség

5

Autószerelő, autóvillamossági szerelő, mezőgazdasági gépész, kaAltiszt / köz- rosszéria lakatos, autófényező,
alkalmazott harcjármű szerelő, harcjármű elektromos szerelő, beszabályozó, műszaki gépszerelő

2.

Műszaki szakterület

3

Autószerelő, autóvillamossági szerelő, mezőgazdasági gépész, kaAltiszt / köz- rosszéria lakatos, autófényező,
alkalmazott harcjármű szerelő, harcjármű elektromos szerelő, beszabályozó, műszaki gépszerelő

3.

Fegyverzettechnikai szakterület

3

Altiszt / köz- Fegyvermester, fegyverzettechnikai
alkalmazott műszerész

4.

Híradó, informatikai szakterület

3

Altiszt / köz- Híradás-technikus, elektronikai műalkalmazott szerész, mechanikai műszerész

5.

Vegyivédelmi
szakterület

2

Altiszt / közVegyipari szakember
alkalmazott

6.

Raktáros

4

Altiszt / közalkalmazott

7.

Összesen

20

-

-

A tervezett létszám képes lenne több eszköz egyidejű átvételére.
Továbbá ez az állomány végezné az inkurrenciába, selejtezésre tervezett szakanyagok tárolásának és nyilvántartásának a feladatait,
illetve a KK-ban tárolt eszközök raktározási feladatait is.
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A 13. pontban (1. sz. táblázat) a javításból visszavett eszközre, illetve részleges javítás esetén az elvégzett munkákra az érvényes
szolgáltatási szerződés alapján a szolgáltató ½ év garanciát vállal.
Ezen időszak alatt a felhasználók részéről felmerülő minőségi kifogásokat a megrendelő MH LK érvényesíti.
Ebben is jelentős szerepe van a MŰKO-nak, hiszen minden egyes
munkafolyamat általa kontrolláltan kerülhet csak végrehajtásra. A
felmerült reklamáció kivizsgálásának alapját az általa is korábban – a
javítás folyamata során – láttamozott, a szolgáltatónál archivált munkaokmányok képezik. A garanciális, illetve nem garanciális vizsgálat
további okmányai a megrendelőnél rendelkezésre álló elő- és utókalkulációk, melyekben a beépített alkatrészek és elvégzett munkák is
beárazásra kerültek. A jármű megvizsgálását és a fenti dokumentumok összevetését követően bizonyosodhat be a megrendelő reklamációjának helytállósága, a garanciális igény jogossága. Ezt követően a jármű helyreállítása megkezdődik. Jogos garanciális igény esetén a költségek a szolgáltatót terhelik, ellenkező esetben a hibaelhárítás a megrendelő költségére, egy új megrendelő alapján valósul meg.
A javítás kapcsán érintett felek nézeteltérése elsődlegesen tárgyalások útján nyer rendezést, szükség esetén a HM Védelemgazdasági
Hivatal, Beszerzési Igazgatóság bevonásával.
A 14. pontban (1. sz. táblázat) a teljesítési igazolásokkal átvett
munkák után kiállított számlák benyújtását követő késedelmes kifizetés került feltüntetésre. Szerződés szerint a számlát az MH ARB-nek
30 naptári napon belül kell kifizetnie. Amennyiben a kifizetés határidőre nem teljesül, akkor a szolgáltató reklamációval élhet elsődlegesen
az MH ARB, másodlagosan a HM VGH BI felé. Indokolt esetben a
késedelmes fizetésért késedelmi kötbér kerül megállapításra, mely
általánosságban a ki nem fizetett összeg 0,005%-a naponta.

3. Összegzés, javaslatok
a) A katonai szervezeteknél folyamatosan cserélődő gépjárművezetői és javító-karbantartó állomány szakmai ismereteinek
bővítése, illetve folyamatos fejlesztése, szintentartása érdekében típusismereti tanfolyamok, képzések rendszeres végrehajtása javasolt, lehetőség szerint a szolgáltató bázisán. A
képzések havi gyakorisággal tervezhetők a meglévő infrastruktúra igénybevételével, gyakorlatilag minimális befektetéssel.
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Az elméleti képzést követő gyakorlati oktatások a javítóműhelyben végrehajthatók. A folyamatos típusismereti képzésekkel javul a gépjárművezetői és a javító-karbantartói állomány
technikai szakismerete, melyből adódóan az üzemeltetett járművek szakszerűtlen kezelésből bekövetkező meghibásodásai
csökkenni fognak.
b) A javítások terén javasolt a magasabb fokozatú, 5. és 6. TK
(ipari) szintű) végrehajtása. Ezt célszerű összevonni a központi készletű technikai eszközök állagmegóvásával. Jelenleg
a KK-s eszközök tárolással történő állagmegóvásának sem
személyi, sem tárgyi feltételei nem biztosítottak, mely a Nyírteleken végrehajtott témavizsgálat során is nyilvánvalóvá vált. A
BTR-ek esetében elvégzett szakmai vizsgálat rávilágított, hogy
ezen eszközök üzemképessége és állag-/értékmegőrzése a
hosszú idejű tárolással (HIT) biztosítható. A tárolással öszszekötött javítás az alkatrészbeszerzést is jobban tervezhetővé
teszi. A magasabb szintű TK-k kiterjesztése más kiemelt és
meghatározó eszköz esetében is elengedhetetlen. Az éves
javításokhoz a tervezési alapot a KK-ban lévő eszközök típusai és azok mennyisége képezi, figyelemmel a katonai
szervezetek várható igényeire, a javítás utáni rotációs csere
megvalósulására. Ily módon csökkenthető lesz a nem tervszerű javítások volumene, ami elősegíti a javítási alap mennyisége és műszaki állapota szerint szükséges alkatrészek előrendelését.
c) A szerződéstípusok vonatkozásában javasolt a jelenlegi szerződésállomány mennyiségi csökkentése. Szakáganként max.
1-2, legalább 3 (3-5) éves keretszerződés megkötése indokolt, melyekkel gyakorlatilag lefedhető mind a szolgáltatási,
mind pedig a fenntartási anyagbeszerzési tevékenység. A keretszerződés a beszerzési eljárás egyszeri lefolytatásával biztosítja és tervezhetővé teszi a keretek kitöltését az elkövetkező
3-5 év alatt. A szerződések tárgya gyakorlatilag nem változik:
haditechnikai eszközök szolgáltatása. Ez esetben szolgáltatás
alatt a következőket értjük: az MH-ban üzemeltett kerekes és
lánctalpas eszközök, áramforrás-aggregátorok szervizelése,
technikai kiszolgálása; a vezetői-kezelői és javító-karbantartói
állomány képzése; eszközök korszerűsítése; gyakorlatok, rendezvények gépjárműtechnikai biztosítása; CFE szerződés szerinti hatástalanítási dokumentációk elkészítése, hatástalanítás
külföldi és hazai területen. A közbeszerzések egyenletes el49

osztása az év folyamán a javítási kapacitások tervezhetősége,
azoknak a szolgáltató részéről történő racionális teljesíthetősége érdekében szükséges. (Kampányszerűség elkerülése,
időben jelenjenek meg a feladatok, mely biztosítson folyamatos foglalkoztatást a munkaerő-kapacitás lekötése érdekében).
d) A technikai hadrafoghatóságra előírt követelmények teljesítése, az eszközök javítás utáni minőségének biztosítása érdekében szükséges a szakági költségvetés jelenlegi összegének egy nagyságrenddel való, 10-12 Mrd Ft-ra történő
megemelése.
e) A különféle szállítások (üzemképtelen járművek javításra beszállítása, üzemképes járművek átcsoportosítása, katasztrófavédelmi, mentési célú szállítása) végrehajtása érdekében javasolt az MH ARB vagy MH KKK állományában egy nehézgép-mozgató szervezeti elem – szállító-, mentővontató-, emelő-képesség – létrehozása. Ennek a képességnek bevethetőnek kell lennie mind hazai, mind pedig külföldi területeken elsődlegesen a gyakorlatok, éles műveletek,
valamint a békeszállítások tekintetében.
f) Mind a központi, mind pedig a csapaterős technikai kiszolgálások, javítások eredményes végrehajtásához elengedhetetlen a megfelelő fajtájú és mennyiségű fenntartási anyagok raktári készletezése. Évente célszerű minimálisan 1,5-2
Mrd Ft-ot alkatrészbeszerzésre fordítani. Tekintettel arra,
hogy az MH elég széles típusspecifikációjú járműparkot üzemeltet, így a szükséges alkatrészek beszerzésére mind a keleti, mind a nyugati piacokat igénybe kell venni. Függetlenül attól, hogy melyik égtáj felé eső piacról beszélünk, a mennyiségi
kedvezmény mindkét részről működik. A szovjet-orosz relációjú viszonylatában ilyen volumenű központi alkatrészbeszerzéssel rövid beszállítási idő és kedvezményes ár érhető
el. A beszerzési eljárás piaci szereplőinek – többek között a
szolgáltatónak is – lehetősége van pályázni az MH által kiírt
alkatrész-beszerzési eljárásokra. Szakáganként összevontan
lehetőség van nagyobb összegű megrendelésekre is. Itt is elsődlegesen keretszerződés megkötése indokolt. A közös
szakági alkatrész-pályázatokhoz a HM VGH BI szintjén, a jogi
keretek megvizsgálása és hajlandóság esetén, külön kerettel
a központi javítószervezet is csatlakozhat.
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g) A szolgáltató részéről a haditechnikai eszközök magasabb
szintű technikai kiszolgálását javasolt megrendelni. Az
eszközök üzembiztonságának garanciája a mélyebb műszaki
tartalommal végrehajtott ipari technikai kiszolgálás, melynek
során a fődarabok bevizsgálásra, a kopó alkatrészek pedig
teljeskörűen kicserélésre kerülnek. A BTR-ek 5. TK-val együttes HIT-be helyezése erre iskolapélda lehet.
h) A megrendelői beszállítások elősegítése érdekében az MH
ARB szintjén megfelelő szakértelemmel rendelkező átadóátvevő csoport működik, melynek megerősítése szükséges
20 fős szakági állománnyal és a létszámnak megfelelő tárgyi
feltételek biztosításával. Az így megerősített csoportnak képesnek kell lennie a központi készletbe javítási céllal bevont és
javítást követően onnan kiadásra kerülő eszközök átadásátvételéhez kapcsolódó fizikai és adminisztratív feladatainak
teljeskörű végrehajtására.
i) A MŰKO rendszer bevezetésével, illetve folyamatos működtetésével a megrendelt javítások minősége javítható,
hiszen érvényesül a megrendelő érdekeit képviselő folyamatos
kontroll a javítás folyamán. A MŰKO MH szinten „bevethető”
szakértő állományával gyakorlatilag lefedhető más polgári vállalkozás MH részére végzett fenntartói tevékenységének kontrollja is.
j) Fontos tényező a megkötött szerződések szerint részletezett
adminisztratív folyamatok, előírások mindkét fél részéről történő betartása, azaz a szerződésszerű teljesítés, mely a vevői
megelégedettség garanciáját is képezi . Ha viszont a felek
nem a szerződés szerint járnak el, akkor a szerződés tárgya
feláldozásra kerül az egymástól eltérő értelmezések oltárán.
Felhasznált irodalom:
Gyártás- és javításszervezés, egyetemi jegyzet, Agrártudományi
Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar, Gödöllő 1980. szerzők: Dr. Janik József egyetemi tanár, Dr. Juhász Bálint egyetemi adjunktus.
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Végvári Zsolt1

HARCTÉRI VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS
Új energetikai megoldások kutatásának szükségessége és a fejlesztési lehetőségek összevetése
Absztrakt
A korszerű hadseregek képesség-bővítésének egyik központi kérdése a villamosenergia harctéri biztosítása. Egy lézeres célmegjelölő,
éjszakai irányzék vagy GPS is egészen új lehetőségeket biztosít a
harcoló lövészalakulatok részére. A harcjárművekben alapfelszerelés
a rádió, a GPS, a felderítő- és tűzvezető-berendezés, az improvizált
robbanóeszközök (IED2) elleni zavaróberendezés. A harcjárművek
aktív védelmi rendszereinek kulcseleme a jelentős villamosenergiaigényű radar. A legújabb aktív álcázó rendszerek ugyancsak jelentős
villamos-fogyasztók. Tábori elhelyezési körülmények között is fontos
tényező a villamosáram megléte. Az említett felszerelések egyik legfontosabb közös jellemzője, hogy villamosárammal működnek. Ennek
biztosítása érdekében szükségszerű a villamosberendezések fogyasztásának csökkentése, a villamosenergia-tároló berendezések
energiasűrűségének növelése, a villamosenergia-termelő eszközök
hatékonyságának javítása, illetve új villamosenergia-források (pl.
napelemek) bevezetése, illetve az energiamenedzsment és az adminisztratív szabályozás.
Kulcsszavak: villamosenergia harctéri biztosítása, villamos-fogyasztás csökkentése, energiasűrűség növelése, új villamosenergiaforrások, energiamenedzsment
Bevezetés
A közelmúlt háborús konfliktusainak egyik legnagyobb tanulsága,
hogy az ellenséges reguláris haderőt, illetve a hátország infrastruktúráját igen hatékonyan lehet pusztítani a levegőből is, de egy területet
valóban elfoglalni, megtartani és pacifikálni továbbra is csak a szárazföldi csapatok, azon belül is elsősorban a lövészkatonák képesek. A
1
2
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hidegháborús időszak végével aztán a korszerű hadseregeknek olyan
újfajta kihívásokkal is szembe kellett nézniük, mint például a magasan szervezett gerillaharc és a nemzetközi terrorizmus. Minden gerillaharcot folytató erő elleni hadviselés közös jellemzője, hogy a hadseregek technikai fölényéből3 adódó előnyök csak korlátozottan érvényesíthetők, vagyis a lövészkatonák továbbra is minden hadsereg
gerincét jelentik majd.
Ebből az is következik, hogy minden modern hadsereg alkalmazhatóságának egyik peremfeltétele, hogy a lövészkatonák, illetve lövész kisalegységek milyen képességekkel rendelkeznek, így e képességek kibővítése és kiterjesztése továbbra is egyike a legfontosabb fejlesztési célkitűzéseknek, és a fejlesztések egyik jelenlegi fókuszpontja a villamos energia biztosítása. Ebben a cikkben a gondolataimat elsősorban a lövész fegyvernem köré építem fel, de hangsúlyozom, hogy a vázolt problémák és megoldási javaslatok minden
más szárazföldi fegyvernem esetében is kisebb vagy nagyobb mértékben, de megállják a helyüket.

1. A lövészkatonák képességei és felszerelése
Minden haderő képességeit sok egyéb körülmény mellett alapvetően a kiképzettség és a felszerelés határozza meg. Sokszor helyezik
egyiket a másik elé, de valójában a kettőt nem célszerű különválasztani. Annyi bizonyos, hogy a mai összetett, bonyolult harceszközök
esetében a kiképzés egyre specifikusabban épül a rendszeresített
eszközökre.
A gyalogos lövészkatonák képességeinek egyik legalapvetőbb jellemzője az az idő, ameddig képesek utánpótlás, szállító eszközök és
egyéb támogatás nélkül önállóan feladatot végrehajtani. Ez az idő,
napjaink korszerű hadseregeinél szinte minden esetben már-már
szabványnak tekinthető módon három nap. Ez egyszerűen kifejezve
azt jelenti, hogy ha egy lövészkatonát harcba vetnek, annyi élelmet,
lőszert és egyéb felszerelést kell magával vinnie, amennyi háromnapos ténykedésre elég. A felszerelésnek a tömege nemzettől és fel3

Az aszimmetrikus hadviselés napjaink hadművészetének egyik kulcsfogalma.
Többféle értelmezése és definíciója is létezik, de a lényege az, hogy a konvencionális eszközöket és eljárásokat alkalmazó reguláris haderő hogyan lehet képes hatékonyan harcolni a számában és eszközeiben gyengébb, de unortodox
módszereket alkalmazó erők, tipikusan a gerillák és terroristák ellen.
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adattól függően nagyjából 30 és 50 kg között változik [1]. Mivel ennek
a tömegnek a három napon keresztül történő viselése, mozgatása
egy edzett fiatal katona teljesítőképességének is a felső határa, a
lövészkatonák önálló alkalmazhatóságának az szab gátat, hogy
mennyi képességet (azaz felszerelést) vagyunk képesek ebbe a maximum 50 kg-ba belezsúfolni. Hasonló elvek mentén természetesen
az is limitált, hogy mennyi eszköz telepíthető egy harcjárműre.
A gyalogos katona felszerelése számos módon csoportosítható, én
az alábbi bontást tartom a legcélszerűbbnek:
 öltözet, ruházati kiegészítők (hátizsák, málhamellény, hálózsák);
 élelmiszer, víz (vagy víztisztító készlet);
 egyéni fegyverzet, lőszer;
 ballisztikai védelem (mellény, sisak), ABV védelem;
 kommunikációs, navigációs, informatikai eszközök (taktikai rádió, GPS);
 egyéb eszközök (távcső, EÜ felszerelés stb.);
 nem egyéni (kollektív) felszerelések, eszközök.
Nyilvánvaló, hogy a felszerelés változtatásával egy adott technológiai szinten valamely képességet csak más képességek rovására
lehet fejleszteni. Egy nagyobb tűzerejű egyéni lőfegyver mellé a katona már nem képes ugyanakkora lőszermennyiséget magával vinni,
vagy egy nagyobb teljesítményű rádió mellé már nem lehetséges néhány egyéb felszerelés felmálházása.
Sajnos látható az is, hogy napjainkra a klasszikus felszerelés fejlesztési irányai erősen beszűkültek, számos esetben ütközünk technológiai korlátokba. A hagyományos kémiai indítású lőfegyverekben
például viszonylag kevés fejlesztési potenciál maradt. Az olykor dollármilliókért fejlesztett új rohampuskák csak minimális mértékben múlják felül az elődeiket, az esetlegesen elért 1-2%-os hatásos lőtávvagy pontosság-javulás nem jelent a harctéren számottevő előnyt,
miközben a félévszázados Kalasnyikov [2] továbbra is hatékony eszköz maradt. Hasonló a helyzet a ballisztikai védelem, ruházat és
élelmezés területén is, a második világháború óta folyamatos a felszerelések minden típusának fejlesztése, de a fejlődés üteme számos területen nagyon lelassult, nincsenek már jelentős előnyt biztosító technikai áttörések.
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2. A harcjárművek és a tábori elhelyezés villamos korlátai
Bővebb fejtegetés nélkül is belátható, hogy az egységnyi térben
és/vagy tömegben elhelyezhető képességek korlátja a gyalogos katonákhoz hasonlóan fennáll a harcjárművek, és talán kevésbé feltűnően, de a tábori elhelyezés vonatkozásában is.
A páncélozott harcjárművek példája a hadtudomány egyik klasszikus problémája. A tűzerő, a védettség és a mozgékonyság a páncélozott harceszközök három legfőbb attribútuma, és adott technológiai
szinten egyiket sem lehet javítani, csak a másik kettő rovására.
Ugyanakkor itt is egyre nyilvánvalóbb, hogy az e tulajdonságokat jelenleg meghatározó hagyományos technológiák (lövegek, páncélzat,
belsőégésű motorok) egyikében sincs már meghatározó fejlesztési
tartalék.

3. Villamos működésű katonai eszközök
Az új elvek szerint működő eszközök, pl. az elektromágneses
fegyverek megjelenéséig mára globális tendencia, hogy olyan módon
kívánunk a lövészkatonáknak (és más fegyvernemeknek is) új képességeket adni, hogy új eszközöket adunk a kezükbe. Egyértelműen
előnyös, ha a meglévő taktikai rádió mellett van egy műholdas rádió
is a katonáknál vészhelyzet esetére.
Egy lézeres célmegjelölő, éjszakai irányzék vagy GPS is egészen
új lehetőségeket biztosít a harcoló alakulatok részére. Ezek már jelenleg is létező és általánosan használt eszközök, de mindeközben
már tesztelik és lassan rendszeresítik is a korszerű, valós idejű adatfeldolgozásra alkalmas felderítőrendszereket, a taktikai drónokat, a
korszerű harctéri orvosi diagnosztikai eszközöket is.
Az említett felszerelések egyik legfontosabb közös jellemzője,
hogy villamosárammal működnek. E tekintetben még a távolabbi jövő
sem hoz változást. A most még futurisztikusan ható fejlesztések is
valószínűleg csaknem mind villamos üzeműek lesznek.
Még csupán kísérleti jelleggel, de már léteznek működőképes aktív
álcázó rendszerek, harctéri robotok, exo-skeletonok [3] is, és nagy
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reményeket fűznek a kémiai elvű robbanás helyett elektromágnesesen gyorsított lövedékekhez (railgun, coilgun).4
A második világháború kezdetén a harcjárművek többségében
még nem volt rádió-, illetve belső kommunikációs-berendezés sem,
így a fedélzeti akkumulátoroknak az Otto-motorok gyújtásán kívül
csak a világítóberendezéseket kellett kiszolgálniuk. Tábori körletekben a világítást még általában petróleumlámpákkal biztosították,
villamosáramra csak a kommunikációs-eszközök, telefon- és rádióberendezések üzemeltetéséhez volt szükség [5], amit akkumulátorokkal és az adott kommunikációs-eszközhöz külön rendszeresített
generátorokkal (dinamókkal) biztosítottak.
Mindezekhez képest napjainkban még a legelavultabb alkalmazott
harcjárművekben is alapfelszerelés a belső kommunikációsberendezés és a rádió. A korszerűbb eszközökben már általános a
több független rádióberendezés alkalmazása, a GPS, a különféle
passzív vagy aktív felderítő- és tűzvezető- berendezés, az improvizált
robbanóeszközök elleni zavaróberendezés is. Egyelőre még csak a
legújabb harckocsikon, de már rendszeresítették a páncéltörő rakéták
elleni aktív védelmi rendszereket is5, amelyeknek kulcseleme a szintén jelentős villamosenergia-igényű radar.
A harcjárművekhez még csak kísérleti jelleggel, de már léteznek
aktív álcázó rendszerek is, amelyek ugyancsak jelentős villamosfogyasztók. Ezeknek az eszközöknek az energiaellátásához nyilvánvalóan radikálisan meg kell növelni a fedélzeti villamosrendszereket,
az álló helyzeti áramellátáshoz pedig nagyméretű és tömegű akkumulátorokat, olykor a harcjármű motorjától függetlenül működtethető
külön segédgenerátorokat szükséges felszerelni. A Magyar Honvédség állományában lévő, nemrégiben korszerűsített BTR-80 típusú
harcjárműveknél is további akkumulátorokat kellett elhelyezni a küzdőtérben [7], mivel a nagy mennyiségű újonnan beszerelt eszköz álló
4

5

Mindkét típusnál erős elektromágneses tér gyorsítja a lövedéket, aminek pusztító erejét nem robbanószer, hanem magának a lövedéknek a mozgási energiája
biztosítja. A mágneses teret a coilgun esetében tekercsek, míg a railgunnál egy
sín hozza létre. A coilgun alkalmazására még nincs példa, de egy amerikai hadihajóra már működő railgunt telepítettek 2016 nyarán [4].
A szovjet/orosz Sthora rendszer aktívan zavarja rádió és optikai tartományban
az irányított rakétákat, míg a Drozd és utódja az Arena lokátorral azonosítja a
nem irányított lövedékeket is, és a megfelelő távolságban ellentöltetet robbant,
illetve az Arena ellenrakétát indít [6]. Hasonló rendszerek az izraeli Trophy és
amerikai Quick Kill és Iron Curtain (a szerző megjegyzése).
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helyzetben percek alatt lemerítette volna az eredeti fedélzeti akkumulátort.
Tábori elhelyezési körülmények között is fontos tényező a villamosáram megléte. Napjainkra az ideiglenes katonai elhelyezési körletekben is szinte minden villamosárammal működik. Amennyiben a
helyszínen nem elérhető a megbízható villamos távvezetékes áramszolgáltatás (műveleti területen az esetek többségében erre a helyzetre kell felkészülni), akkor a teljes villamosenergia-mennyiséget
fosszilis üzemanyagok elégetésével (dízelaggregátorokkal6) kell biztosítani a tábori mosodától kezdve a vezetési pontok informatikai
eszközeikig.
Összefoglalva elmondható, hogy akárcsak a civil életben, a katonai
műveletek során is egyre jobban függünk a villamosáramtól. Mind
tábori elhelyezésben, mind a harcjárművek, fegyverrendszerek terén
és az egyéni katonák szintjén is nélkülözhetetlen a villamosáram. A
problémát fokozza, hogy várhatóan egyre több és nagyobb energiaigényű eszköz jelenik meg a hadfelszerelések között mind a közeli,
mind a távolabbi jövőben is.
A villamosság iránti növekvő igényt a jelenleg rendelkezésünkre álló technológiával nem, vagy csak jelentős áldozatok árán (pl. kevesebb lőszer az egyes harcosnál, vagy kisebb hatótáv a harcjárműveknél) tudjuk kielégíteni, így számba kell venni, hogy milyen technikákra és technológiákra számíthatunk a megoldás keresése során.
Ezek alapvetően a következők:
1. Az alkalmazott villamosberendezések fogyasztásának csökkentése.
2. A villamosenergia-tároló eszközök energiasűrűségének növelése.
3. A meglévő villamosenergia-termelő berendezések hatékonyságának javítása.
4. Új villamosenergia-források felkutatása és alkalmazása.
5. Adminisztratív szabályozás és energiamenedzsment eszközök.
6

A magyar szakirodalomban az „aggregátor” helyi áramfejlesztő gépet jelent,
aminek főbb részei a belső égésű motor és az általa forgatott „generátor”. Az
angol nyelvű szakirodalomban a teljes gépet is csupán generátornak nevezik
(bár léteznek a pontosabb szakkifejezések is), ami egyre gyakrabban hasonlóan
jelenik meg a magyarban is. Én a szakmai pontosság kedvéért ragaszkodom az
aggregátor megnevezéshez (a szerző megjegyzése).
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4. A villamosberendezések fogyasztásának csökkentése
Harctéri körülmények között a költséghatékonyság és a környezet
védelme nem élvez prioritást, de a mérsékelt energiafelhasználás
ezeken kívül egyéb, műveleti szempontból is értékelhető előnyöket is
kínál. Azonos villamosenergia-tároló és/vagy -termelő kapacitás esetén a kisebb fogyasztású eszköz tovább működik, illetve azonos elvárt működési idő mellett csökkenthető az energiaelőállító/-tároló
eszköz terjedelme és tömege. Ez utóbbi esetén nőhet a katona vagy
a harcjármű mozgékonysága, avagy a felszabaduló térfogatban és
tömegben valamely más képesség növelhető, így fontos ennek a lehetőségnek a részletesebb vizsgálata.
Sajnálatos módon a legtöbb általánosan használt villamos katonai
berendezés esetén viszonylag csekély ez a mozgástér, ez alól talán
csak a világítástechnika jelent kivételt. A korszerű LED-es világítótestek a hagyományos izzók energiaigényével, számos egyéb pozitív
tulajdonság mellett akár tízszer annyi fényt képesek produkálni, és
még jelentős fejlesztési potenciált is tartogatnak [8].
Más területen nem ennyire kedvező a helyzet. Számos katonai
eszköz használ elektromágneses hullámokat. Ezek észlelése (pl.
passzív éjjellátó), de főleg a kisugárzása (pl. rádióadó) jelentős energiát igényel. Az ilyen berendezésekben alkalmazott félvezető eszközök hatékonysága még fokozható, de csak igen kis mértékben, míg
pl. a szintén gyakori fogyasztók, a villamosmotorok hatékonysága
90% körüli – gyakorlatilag nulla fejlesztési potenciállal. Azt is érdemes
megemlíteni, hogy az aktív elektromágneses eszközök esetén a kisugárzott teljesítmény csökkentése a fogyasztást is csökkentené, de
ez nyilvánvalóan csökkentené az adott eszköz alkalmazhatóságát, pl.
csökkentené a felderítési távolságot, így ez az út nem járható.
Mivel a világítóeszközök – talán a tábori elhelyezés kivételével –
csak igen kis részét képezik a felhasznált villamosberendezéseknek,
az energiaigény csökkentése önmagában nem lehet teljes körű és
minden igényt kielégítő megoldás. Természetesen törekedni kell az
energiahatékonyság növelésére, de az így elért megtakarítás várhatóan még az újonnan megjelenő eszközök igényeit sem lesz képes
fedezni.
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5. A villamosenergia-tároló eszközök energiasűrűségének növelése
A villamosenergia tárolására szolgálnak az egyszer használatos
elemek (valamint a több elemet is tartalmazó telepek) és az akkumulátorok,7 amelyek többször is újratölthetőek. Katonai technikák esetében érthető módon csak az akkumulátorok terjedtek el szélesebb
körben, és jelenleg a civil életben is inkább ezek fejlesztésére koncentrálnak, az elemek szerepe egyre marginálisabb, jobbára már
csak a rendkívül kis energiaigényű és/vagy extrém hosszú működési
idejű eszközökben (pl. távirányító) érdemes őket használni. Az ilyen
eszközök egyik legfontosabb mérőszáma az energiasűrűség, ami
kifejezi, hogy mennyi energiát vagyunk képesek tárolni egységnyi
térfogatban, avagy tömegben. Az ismertebb energiatárolási módok
összevetésére szolgál az 1. számú táblázat.
Jól látható, hogy a gépjárműveknél alkalmazott hagyományos ólomsavas akkumulátoroknál a korszerű lítiumos technikát alkalmazó akkumulátorok tízszer jobb értéket produkálnak, de még mindig nagyságrendileg elmaradnak a fosszilis tüzelőanyagok energiasűrűségéhez képest. Ez egyben válasz arra is, hogy miért nem terjedtek még
el a villamosautók, annak ellenére sem, hogy a villamosmotorok hatásfoka mintegy két-háromszorosa a dugattyúsmotorokénak, és olyan
egyszerű szerkezetűek, hogy nagyságrendileg kevesebb karbantartást igényelnek.
Érdemes tudni, hogy a korábban említett mintegy 50 kg-os lövész
felszerelésből az adott küldetéstől függően az akkumulátorok akár 10
kg-nál is nagyobb tömeget képviselhetnek. Amennyiben az akkumulátoraink energiasűrűségét akár csak két-háromszorosára sikerülne
növelni, az jelentős mozgásteret biztosítana mind a gyalogos katonák, mind a harcjárművek képességeinek fejlesztése terén. Sajnos
azonban nem számíthatunk jelentős áttörésre az akkumulátortechnika területén. Napjainkban a világ vezető technológiai cégei, továbbá
számos egyetem és kutatóintézet költ hihetetlen összegeket az ilyen
irányú fejlesztésekre, de csak igen apró lépésekkel haladnak. Bár
7

A villamosenergiát vegyi formában tároló eszközöket az angol nyelvű szakirodalom csak „battery”-ként ismeri, ha szükségesnek látják hangsúlyozni a többszöri
tölthetőséget, akkor elé rakják a „rechargeable – újratölthető” jelzőt. Az ilyen
eszközöket a magyarban akkumulátorként ismerjük, míg a nem újratölthető vegyi források az elemek.
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folynak kísérletek más, pl. cink alapú akkumulátorokkal is, egyelőre
nem találtak a lítiumnál alkalmasabb anyagot.
HAGYOMÁNYOS FŰTŐANYAGOK ÉS AZ AKKUMULÁTOROK ENERGIASŰRŰSÉGE [9]

Fosszilis és nukleáris
fűtőanyagok

Villamos akkumulátorok

Anyag / technológia

1. számú táblázat
Elméleti maximális energiasűrűség8
térfogatarányos

ólomsavas (Pb-acid) akku

tömegarányos

~40 Wh/l

~25 Wh/kg

nikkel-kadmium (NiCd) akku

~150 Wh/l

~100 Wh/kg

nikkel fémhidrid (NiMH) akku

~300 Wh/l

~150 Wh/kg

lítium ferrofoszfát (LiFePO4)
akku

~200 Wh/l

~100 Wh/kg

lítium-ion (Li-ion) akku

~650 Wh/l

~250 Wh/kg

lítium polimer (Li-polymer)
akku

~700 Wh/l

~250 Wh/kg

~2 500 Wh/l

~39 000 Wh/kg

~700 Wh/l

~3 000 Wh/kg

fekete kőszén

~9 000 Wh/l

~6 500 Wh/kg

cseppfolyós földgáz

~7 000 Wh/l

~12 000 Wh/kg

benzin

~9 500 Wh/l

~12 000 Wh/kg

gázolaj

~10 500 Wh/l

~13 500 Wh/kg

cseppfolyós hidrogén
tűzifa (jó minőségű száraz)

12

urán 235-ös izotóp

~4,7x10 Wh/l

~2,5x1010 Wh/kg

Az energiasűrűségen kívül az akkumulátorok másik igen fontos jellemzője az az idő, ami a feltöltésükhöz szükséges, illetve, hogy milyen gyorsan lehet kinyerni belőlük az energiát. Értelemszerűen előnyös, ha mindkét idő a lehető legrövidebb. Léteznek is eljárások,
amik ezt célozzák, de jellemző, hogy a gyors töltés és kisütés a szokványosnál jobban igénybe veszi az akkumulátorok elektródjait, azok
gyorsan „elkopnak”. Azt, hogy egy akkumulátort hányszor lehet kisüt8

Villamos akkumulátorok esetében a gyakorlati energiasűrűség csaknem eléri az
elméleti maximumot, mivel a vegyi energiából elektromos energiává alakulás hatásfoka igen magas. Belsőégésű motorok esetében viszont pl. a fosszilis energiának csak legfeljebb 30-40%-a alakul mozgási energiává, tehát itt a gyakorlati
energiasűrűség csupán harmada az elméletinek.
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ni és újratölteni úgy, hogy a kapacitásuk nem csökken számottevően,9 mutatja az ún. töltés-kisütési ciklus. Ez az akkuk tulajdonképpeni
élettartama (amennyiben feltételezzük, hogy az folyamatosan használatban van, ugyanis a tartós állás is csökkenti a kapacitást, sőt akár
végérvényesen tönkre is teheti az akkumulátort). A régebbi nikkel
alapú eszközök jellemzően 500-1000 ciklust bírtak ki, a mai lítium
bázisú akkumulátorok akár 1000-1500 ciklust is elviselnek jelentős
károsodás nélkül [10].
Jelen cikkben nem kívánom az egyes lítiumos technikákat részletekbe menően összevetni, de kiemelném a lítium-ferrofoszfát technológiát, amelynek két olyan tulajdonsága is van, ami miatt még akkor is
érdemes megfontolni a katonai eszközökben való használatát, ha
energiasűrűsége csak fele-harmada a másik kettőének. Egyrészt az
élettartama akár 3-4000 ciklus is lehet. Másrészt, amíg az akkumulátorokra általánosságban jellemző, hogy energiatároló képességük a
hőmérséklet csökkenésével radikálisan romlik, (nagy hidegben akár a
szobahőmérsékleten mért érték 10%-a alá is zuhanhat10), addig a
lítium-ferrofoszfát hőmérsékletfüggése jóval enyhébb.
A közeljövő ígéretes fejlesztései lehetnek a lítium-kén [11] és a lítium-levegő akkumulátorok [12]. Mindkettő közös jellemzője, hogy az
elméleti energiasűrűségük elérheti az 1000-1500 Wh/kg-ot is, de a
jelenlegi kísérleti példányok már 10-20 ciklus után elveszítik a kapacitásuk felét, így valóban használható termék csak az élettartamuk jelentős javítása után lehet belőlük. Létezik még egy igen régi, de kevéssé hétköznapi módja is a villamosenergia tárolásának, amit manapság hidrogéncella néven ismerünk. Ismert, hogy villamosárammal
a víz hidrogénre és oxigénre bontható, ez a folyamat az elektrolízis. A
két alkotóelemet, ha eltároljuk, azt az ún. PEM-cellákban11 ismét víz9

10

11

Nincs szabvány definiálva, de általában akkor tekintünk egy akkumulátort további rendeltetésszerű használatra alkalmatlannak, ha már nem lehet feltölteni a
névleges kapacitása 80%-ára sem.
Saját hőkamrás vizsgálataim alapján. Egy általam a HM VGH KMBBI Kutatási,
Fejlesztési és Tudományos Osztályon vizsgált eszköznél pl. a gyártó 8 órás akkumulátoros üzemidőt adott meg a termék adatlapján, amit az szobahőmérsékleten teljesített is. Ezzel szemben az adatlap szerinti minimális működési hőmérsékleten, - 50 ˚C-on a készülék ugyan üzemképes maradt, de csupán 27
percen keresztül.
A magyarban sokszor csak tüzelőanyag-cellaként ismert eszköz szabatos neve
a PEM-cella, ami az angol Proton Exchange Membrane (kb. Protonáteresztő
Membrán) kifejezésből származik. A Hidrogén + Oxigén = Víz az általunk ismert
legpraktikusabb működési modell, de elvben más vegyi folyamatokkal is megvalósítható.
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zé egyesítve villamosenergiához juthatunk. A technológia persze még
számos problémával küzd. A hidrogént igen nehéz tárolni, még tökéletesen zártnak hitt rendszerekből is könnyen elillan, és levegővel
keveredve ráadásul robbanásveszélyes is. Maguk a PEM-cellák pedig a katalizátorként alkalmazott platina miatt igen drágák. Kiforratlansága ellenére ilyen berendezéseket már alkalmaznak a polgári
életben, pl. bázisállomások szünetmentes áramellátására is, sőt katonai felhasználásukra is van példa a német gyártmányú U-212 tengeralattjárókban [13].

6. A villamosenergia-termelő eszközök hatékonyságának javítása
A villamosenergia előállításának legelterjedtebb módja, amikor forgó mechanikus mozgást alakítunk villamossággá. Az erre szolgáló
generátorok hatásfoka 85-90% körüli, és a tekercselés vagy a csapágyazás minőségének javításával ez már csak minimális mértékben
növelhető. A technika annyira kiforrott, hogy a gépkocsik generátorai
és a különféle erőművekben alkalmazottak lényegében csak a méretükben térnek el egymástól.
Ebből az is látszik, hogy komplex rendszer esetében csak a forgómozgást biztosító eszköz hatásfokának javítása az egyetlen igazán
járható út. Katonai eszközöknél a forgómozgást jelenleg szinte kizárólag hőerőgépek, dugattyús belsőégésű motorok, ritkább esetben
gázturbinák biztosítják.
A hőerőgépek közül hatásfok szempontjából a 10 kW – 30 MW
sávban (vagyis a szárazföldi eszközökön alkalmazható erőforrások
körében)12 a korszerű dízelmotorok a legjobbak, 36-40% körüli értékkel. Talán a bonyolultságuk miatt nem terjedtek még el szélesebb
körben a dízel-gáz motorok, amelyek hatásfoka akár 46% is lehet.
A hőerőgépek hatásfokának további növelésére két elméleti út van.
Növelhető az égés hatásfoka emulziókkal, adalékanyagokkal, illetve
kiegészítő berendezések alkalmazhatóak a hulladékhő hasznosítására.
12

A 30 MW feletti tartományban már a gázturbinák a jobb hatásfokúak, ezért is
alkalmazzák őket szívesen a nagy teljesítményigényű repülőeszközökön és hajókon. Kisebb (közúti jármű) mérettartományban viszont szánalmasan rosszul
teljesítenek.

62

Vízemulziókat esetenként alkalmaznak a nagyméretű gázturbináknál, illetve vízbefecskendezést a repülőgépek hajtóműveiben,13 ahol
bizonyos szituációkban néhány %-nyi pluszteljesítmény, illetve hatásfok-javulás is hasznos lehet, de dugattyús motoroknál sem az emulziókkal, sem az adalékokkal nem értek még el olyan eredményt, ami
indokolttá tenné az alkalmazásuk többletköltségét [14].
Hasonló a helyzet a hulladékhő-energia hasznosításánál is. Hőenergiából mozgási energiát állítanak elő az ún. hőlégmotorok vagy
Stirling-motorok,14 illetve léteznek olyan mikro gőzgépek [16] is, ahol
a hulladékhőből előállított gőzzel hajtanak meg egy plusz generátort.
Az ún. Peltier-elemek15 direkt módon is képesek elektromos áramot
előállítani a hőből (egész pontosan a hőmérséklet-különbségből).
A Stirling-motorok ilyen jellegű alkalmazásáról nincs fellelhető információ, de gőzgépeket vasúti mozdonyokban már használtakhasználnak kiegészítő generátorok hajtására, de bonyolultságuk miatt
nem terjedtek el igazán.
A Peltier-elemmel a vezető autógyárak kísérleteznek, de ezek autonóm hatásfoka jelenleg még csak elhanyagolható (1-2%), így e téren nem várható áttörés.
Általában megállapítható, hogy önmagában a jelenleg alkalmazott
tábori és járműfedélzeti villamosenergia-termelő berendezések hatékonyságának növelése sem lehet elégséges megoldás a fokozódó
igények kielégítésére.

13

14

15

A legendás amerikai B-52 Stratofortress nehézbombázók pl. felszállásnál rendkívül látványos gázcsíkot hagytak maguk után. Ennek oka, hogy a hajtóműveket
leginkább megterhelő bombateherrel történő felszálláskor vízemulziót használtak.
A Stirling-motor egy zárt ciklusú, dugattyús hőerőgép. Míg a hagyományos dugattyús motoroknál a hengerbe fecskendezett üzemanyag égése és tágulása
idézi elő a mozgást, majd az égéstermék „kipufog”, addig a Stirling-féle megoldásnál az alkalmazott gáz mennyisége állandó a hengerben, annak hőtágulását
külső hőforrás idézi elő [15].
Az ún. hőelektromos hatásnak többféle megnyilvánulása is van, ezek közül a
Peltier-féle a leghatékonyabb. Ilyenkor egy kétféle anyagból álló hőelemen áramot vezetünk át, és az érintkezési pontok az áram irányától függően lehűlnek
vagy felmelegszenek. A folyamat fordítva is működik, ha a hőelem két felülete
eltérő hőmérsékletű, akkor azok között a hőmérsékletkülönbséggel arányos
áram indul meg.
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7. Új villamosenergia-források
Új típusú villamosenergia-források alatt természetesen nem sosem
látott, egyelőre csak prototípus szintjén létező eszközöket kell érteni,
hanem létező technológiákat, amelyeknek a katonai, terepi alkalmazása még nem ismert. Ezek lényegében az erőművi technológiák,
illetve az ún. alternatív, megújuló energiaforrások lehetnek. Az
erőművi technológiákról nem érdemes hosszan beszélni. Ha meg
lehetne építeni egy nukleáris erőművet egy tehergépjármű alvázán,
már bizonyára megépítették volna.
A fosszilis üzemanyagok felhasználásánál hasonló a helyzet.
Erőművi méretekben elégetve az üzemanyagokat, és a fejlesztett
gőzzel generátorokat meghajtani, a hatásfokot tekintve jobb a hőerőgépekénél, illetve bizonyos energiahordozók, pl. szén, fa nem is
használható más módon villamosenergia termelésére. Ez a fajta eljárás azonban minden esetben hatalmas kiterjedésű infrastruktúrát és
bonyolult kiszolgáló, biztonsági stb. berendezéseket feltételez, így
tábori alkalmazásuk teljességgel lehetetlen.
Megújulónak nevezhetünk egy energiaforrást, amelynek mennyisége nem csökken, ha felhasználunk belőle. Természetesen elméleti
szinten nem létezik kimeríthetetlen energiaforrás, de könnyen belátható, hogy pl. a nap a maga mintegy 5 milliárd évre elegendő nukleáris tüzelőanyag-tartalékával emberi léptékben kimeríthetetlen. A földi
bioszférában általában a következő megújuló forrásokról beszélhetünk: a biomassza, a vízenergia, a geotermikus energia, a szélenergia és a napenergia.
A biomassza erőművi elégetésére a korábban említett okok miatt
nem térek ki. Természetesen a tábori aggregátorok is meghajthatóak
lennének bioüzemanyagokkal, de még a legjobb minőségűek energiasűrűsége is legalább 10%-kal elmarad a kőolajszármazékokétól
[17], így megfontolandó, hogy megéri-e külön elszeparált előállítói és
elosztói infrastruktúrát kiépíteni16 ezek alkalmazása kedvéért. Nem
áramtermelésre, hanem járművek meghajtására már létezik katonai
példa bioüzemanyagokkal. Az olasz haditengerészetnél a Zöld Flotta

16

A NATO üzemanyagokkal kapcsolatos koncepciója szerint a harctéren csak
egyfajta hajtóanyag – kerozin – használatos, hogy csupán egyetlen ellátási láncot kelljen kiépíteni és fenntartani [18].
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(Flotta Verde) programja során több hajót17 is átállítottak már egyfajta
növényi olajokból nyert üzemanyagra, de ez önmagában még csak
pénzügyileg sem rentábilis. A program két pozitív hozadéka az, hogy
csökkent a flotta fosszilis üzemanyag-függősége, illetve az üzemanyag előállítása rengeteg kézi munkát igényel, ami a gazdaságilag
elmaradottabb déli területeken számos munkahelyet teremt.
A geotermikus energiából direkt módon nem nyerhető villamosáram, az alkalmazása csak ott lehet gazdaságos, ahol vékonyabb a
kőzetlemez, ráadásul viszonylag nagyméretű statikus infrastruktúrát
is igényel [19]. Nem jobb a helyzet a vízenergia esetében sem [20].
Egyes szakirodalmak külön említik az ár-apály, illetve a hullámenergiát, de ezeket jelen esetben nem érdemes külön részletezni.
Még a legkisebb ismert ún. „törpe” vízerőművek mérete is meghaladja a tábori alkalmazhatóság kereteit [21], emellett az tény, hogy nagy
mennyiségű folyóvíz nem található mindenütt műveleti területen, ami
elvi szinten is kizárja a katonai alkalmazást.
Sokkal jobb a helyzet a szél és a nap energiájának hasznosításával [22]. Ezekből valamennyi szinte mindenütt hozzáférhető, bár az
tény, hogy nem megbízható módon. Az elérhető mennyiség erősen
függ a földrajzi elhelyezkedéstől, a napszaktól és az évszaktól is, így
önmagában más kiegészítő eszközök nélkül egyikre sem lehet építeni a villamos-ellátást.
A modern szélgenerátorokat általában egy árboc tetején helyezik
el, ahol a rotorlapátok egy tengelyen helyezkednek el a generátorral.
A szélerőműveknél az uralkodó széliránynak megfelelően telepítik a
generátorokat, míg a kisebb méretűeknél az az árboc tengelye mentén, szabadon mozogva be tud állni az aktuális széliránynak megfelelően. A szélgenerátorok már viszonylag kis méretben is hatékonyak
[23], így mobil, tábori alkalmazásuk elvben lehetséges. Már jelenleg
is létezik olyan komplex tábori villamosrendszer, aminek része a
szélgenerátor, de telepítésük műveleti területen csak ott képzelhető
el, ahol nem fenyeget közvetlen harcérintkezés veszélye. Ennek oka,
hogy a szélgenerátor messziről jól látható és hallható, továbbá igen
nagy radarkeresztmetszetet is ad, így rendkívüli mértékben rontja a
táborok álcázását. A szél sajátossága az is, hogy nagyobb magasságokban erősebben fúj [24], de tábori körülmények között nyilvánvalóan az sem képzelhető el, hogy egy közel optimális méretű, 100 méte17

Egyelőre az 1500 tonnás Commandante osztályba tartozó ITS Foscari partvédőt
és egy kisebb szállítóhajót üzemeltetnek így, de több nagyobb hajót is terveznek
bevonni a programba a közeljövőben.
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res árbocot állítsanak fel. A 2015 nyarán, Magyarországon megrendezett Capable Logistician nemzetközi logisztikai és együttműködési
gyakorlat tapasztalatai18 is megerősítik azt a tendenciát, hogy műveleti területen történő alkalmazásuk, alkalmazhatóságuk egyelőre korlátozott marad.
Sokkal több reménnyel kecsegtet a napelemek alkalmazása. Ezek
olyan félvezető eszközök, amik a beeső fotonokat közvetlen módon
alakítják át villamosárammá [25]. Mivel a napjainkban elérhető napelemek hatásfoka 15-20% körül van, ez magyarországi viszonyok
között [26] azt jelenti, hogy egy 1 m2-es panellel maximum 150-200 W
villamos-teljesítmény állítható elő, persze csak nagy intenzitású, direkt napsugárzás esetén [27]. A napelemekkel kapcsolatban gyakori
tévedés, hogy a hatékony működésüket csak nagy melegben tudják
elképzelni. De gondoljunk csak arra, hogy a napelemek közel az abszolút nulla fok körül, a világűrben is működnek. Valójában a napelemek még szűrt fény esetén is szolgáltatnak villamosáramot, csak lényegesen kevesebbet, mint optimális fényviszonyok között.
A napelemek nagy előnye, hogy gyorsan telepíthetőek, kis túlzással kétdimenziós eszközök, így tároláskor, szállításkor könnyen öszszecsukhatóak. A jelenleg legelterjedtebb polikristályos, „üveg” panelek kb. 3-4 cm vastagok, és tömegük hozzávetőlegesen 10-15 kg/m2,
de ezek tulajdonképpen még a 20 évvel ezelőtti technológiai szintet
képviselik, amik a tömeggyártásnak köszönhetően jelenleg a legolcsóbban hozzáférhetőek. Léteznek ugyanis már olyan napelemek is,
amelyeket ún. vékonyfilm-technológiával visznek fel egy hordozó felületre [28], így a vastagságuk csupán néhány mm. Ezek hatásfoka
egyelőre alatta marad a hagyományosaknak, de számos új fejlesztés
nyomán ez a közeljövőben megváltozhat, a technológiában jelentős
még a fejlesztési potenciál [29].
Mint látható, jelenleg egyedül a napelemek jelenthetnek alternatívát a dízelaggregátorokkal szemben, de a napfény megbízhatatlan
volta miatt önállóan egyáltalán nem alkalmazhatóak. Alkalmazásukat
nehezíti, hogy a tábori villamos-rendszerek többnyire illeszkednek a
polgári villamos-hálózatokhoz, és hazánkban pl. 230 V-os váltakozó
18

A gyakorlatnak helyt adó Bakony Harckiképző Központ az ország egyik legszelesebb területe, ennek ellenére a 10 méteres árbocon lévő 2 méteres lapátokkal
szerelt 5 kW névleges teljesítményű generátor szinte sosem adott le 1 kW-nál
többet. Csak összehasonlításképpen: a rentábilisan működő Levél község mellett található szélerőműpark tornyai 100 méteresek, a lapátok egyenként 40 méteresek, és egy-egy generátor névleges teljesítménye 2 MW.
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feszültséget igényelnek. Ezzel szemben a napelemek törpe egyenfeszültséget, kb. 30-40 V-ot szolgáltatnak. A fogyasztói hálózathoz való
illesztésükhöz ún. inverter szükséges, ami az egyenfeszültségből váltakozó feszültséget állít elő, miközben azt fel is transzformálja. Az
inverter nemcsak bonyolítja a struktúrát, de önmagában is mintegy
10% veszteséget okoz. Ha a nappal megtermelt áramot pedig nem
tudjuk vagy nem kívánjuk azonnal felhasználni, akkor még költséges
akkutelepek is szükségesek, és az ellátás biztonsága érdekében még
így sem tekinthetünk el az aggregátorok használatától.
Mindezen nehézségek ellenére várható a napelemek tömeges elterjedése a haditechnikában is. Ahol a katonák élete, testi épsége
veszélyben forog, sem a környezetvédelem, sem a gazdaságosság
nem lehet elsődleges szempont, de a napelemek műveleti előnyöket
is kínálnak. Minden egyes liter fosszilis üzemanyag, amit a napelemek alkalmazásával meg lehet takarítani, növeli a műveleti területen
elhelyezett egységek túlélőképességét, csökkenti az üzemanyagszállító konvojok ellenséges támadásokkal szembeni kitettségét.
Az aggregátorok a táborok energiaellátásában nem tekinthetőek
újszerű technikának, de a növekvő villamosság iránti igény miatt, új
területeken is megjelenhetnek. Harcjárművek állóhelyzeti villamosellátására már most is használnak kisméretű aggregátorokat, amelyek halkabbak és takarékosabbak, mintha a harcjárművek motorját
járatnák, és léteznek olyan kisméretű, kb. 1 kW teljesítményű mini
generátorok is, amelyek egy raj akkumulátorainak feltöltésére alkalmasak. A holland hadsereg még háti gázturbinával meghajtott generátorokkal is kísérletezett, de egyelőre nem nagy sikerrel.
Talán a legextrémebb, de biztosan nem a legsikeresebb próbálkozás az, ami a katonák mozgási energiáját kívánja villamosenergiaforrásként alkalmazni. A katonák bakancsába épített, illetve karjáralábára erősített, külső csontvázhoz hasonlatos szerkezetek [30] a
katonák mozgékonyságát jelentősen rontják, ám csupán elhanyagolható mennyiségű áramot képesek szolgáltatni [31].

8. Energiamenedzsment és adminisztratív szabályozás
Léteznek olyan tábori villamosenergia-ellátó berendezések, amelyek megpróbálják a jelenleg rendelkezésre álló technikák legjobb
tulajdonságait egyesíteni. Ezek az ún. hibrid rendszerek a polgári
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mikrogridekhez19 hasonlatosak, és valamilyen megújuló energiaforrásra, jellemzően a napenergiára épülnek. Az ilyen rendszerekhez
minden esetben tartozik egy nagyméretű akkumulátorcsoport és dízelaggregátor, illetve egy intelligens vezérlő- és kapcsolóelektronika
is. A napelemek töltik az akkumulátorokat, amelyek egy inverteren
keresztül lényegében szünetmentes energiaellátást biztosítanak a
fogyasztóknak. A masszív akkucsoport éjszaka, illetve rövidebb napsütésmentes időszakokban is képes fedezni az igényeket. Ha valami
oknál fogva az akkuk töltöttsége 20% alá esik, akkor beindulnak az
aggregátorok, és 1-2 óra alatt feltöltik azokat.
Az ilyen berendezések a tapasztalatok szerint20 még a magyar klimatikus viszonyok között is mintegy 40%-os tüzelőanyagmegtakarítást eredményeznek, és ez missziós területen még kedvezőbb is lehet. Ez csak részben köszönhető a napelemek által termelt
„ingyen” áramnak. Az aggregátorok fontos tulajdonsága, hogy a dugattyús motorok karakterisztikája miatt a terhelés függvényében csak
egy viszonylag szűk tartományban működnek optimális hatásfokkal.
Amennyiben az aggregátorok közvetlenül a fogyasztói hálózatra dolgoznak, a hatásfokuk is folyamatosan ingadozik a pillanatnyi terheléssel párhuzamosan. Abban az esetben viszont, ha egy akkucsoport
töltését végzik, az mindvégig optimális terhelést és így maximális hatásfokot eredményez, ami egyébként az aggregátorok élettartamára
is jótékony hatással van [32].
Ezek a hibrid berendezések nyilvánvalóan bonyolultabbak és drágábbak egy egyszerű aggregátoros megoldásnál, mégis a terjedésükre lehet számítani a közeljövőben. Ennek részben az az oka, hogy ha
folyamatosan üzemeltetik őket, akkor még a cikk írásakor érvényes
viszonylag mérsékelt üzemanyagárak mellett is 4-5 év alatt megtérül
az áruk. Másfelől, missziós területen az eleve gyenge, gyakorta szin19

20

Olyan, többnyire valamilyen megújuló forrásra épülő lokális villamosrendszerek,
ahol egyetlen vezérlőrendszer felügyeli a termelést és a fogyasztást. A lokálisan
előállított többletet akkumulátorokban tárolják vagy visszatáplálják a hálózatba,
és növekvő fogyasztás esetén onnan „veszik vissza”. Az ilyen mikrogridekből álló hálózat sokkal gazdaságosabb és megbízhatóbb, mint a hagyományos erőmű-elosztó-fogyasztók modell.
A saját, a Capable Logistician gyakorlaton végzett összehasonlító mérések is
igazolták a nemzetközileg elfogadott, kb. 40%-os megtakarítást, de egyes cégek, akik hasonló rendszereket üzemeltettek pl. Maliban, 50-60%-os fogyasztáscsökkenésről is beszámoltak. Ez viszont nemcsak a klímától függ, hanem a
rendszerbe integrált napelemek és akkumulátorok teljesítményétől is. Mivel ezek
igen drágák, előfordulhat, hogy egy elvben nagyobb üzemanyag-megtakarítást
eredményező konfiguráció megtérülési ideje negatívan változik.
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te teljesen elpusztított infrastruktúra miatt sokkal jelentősebb költség
a táborok működtetéséhez szükséges üzemanyagok helyszínre juttatása. Ezt az árat sokszor nemcsak pénzben, de – afgán és iraki tapasztalatok nyomán – vérben is meg kell fizetni. Az említett területeken ugyanis minden tevékenység közül az üzemanyagszállító konvojok kísérete volt, ami az egyik legtöbb áldozatot követelte [33].
A közelgő rendszeresítésükre az is utal, hogy speciális igények
szerint már most számos verzióban léteznek. A több konténerből álló
és egész táborok kiszolgálásra alkalmas berendezéseken túl, már
gyártanak ún. szolár-utánfutókat is, ahol egy közúti vontatmányra integrálják a hibrid rendszer főbb elemeit, így azok alkalmassá válnak
pl. távolabbra kihelyezett ellenőrzési pontok kiszolgálására vagy
vészhelyzeti beavatkozásra. Készült már olyan rendszer is, ahol az
aggregátort is beleértve valamennyi elemet egyetlen helikopterrel
emelhető egységbe építettek be, ami az igen rövid idejű telepítést
követően emberi beavatkozás nélkül is képes huzamosabb ideig ellátni pl. egy autonóm kommunikációs állomást.
Adminisztratív eszközök bevezetése is elképzelhető a villamosenergia-igények kielégítésére. Ezek közül jelenleg talán a szabványosítás látszik a leginkább célravezetőnek. Jelen pillanatban sajnálatos módon a hordozható katonai célú villamoseszközök akkumulátorai nem szabványosak. A katonák által viselt és hordozott eszközök
tekintetében még a legfejlettebb hadseregek sem gondolkodnak egységes koncepció mentén, az új eszközöket a már korábban rendszeresített eszközöktől függetlenül, önálló eljárásban szerzik be. Ez azt
is jelenti, hogy minden egyes eszköz csak a gyártója saját akkumulátorával működik, és a cégek már csak üzletpolitikai okok miatt sem
törekednek az egységesítésre. Ez viszont azzal járhat, hogy egyes
küldetések során a katona azzal szembesülhet, hogy pl. a taktikai
rádiónak már a tartalék akkumulátorai is lemerültek, míg az éjjellátót
még be sem kapcsolta. Tehát lényegében ott van a katonánál a
szükséges energiamennyiség, a szabványosítás vagy az áttöltést
lehetővé tevő eszköz hiányában mégsem képes ahhoz hozzáférni.

9. A várható fejlesztési irányok
Az talán már az eddigiek alapján is kirajzolódott, hogy nincs egyetlen megoldás sem, ami önmagában képes lenne a villamosenergiával
kapcsolatos harctéri igényeket kielégíteni. Mindhárom tárgyalt aspek69

tusban, tehát a tábori elhelyezés, a harcjárművek és a gyalogos katonák esetében is elkerülhetetlen az akkumulátorok energiasűrűségének drasztikus növelése. Ám azt is látni kell, hogy ez olyan menynyiségű és nehézségű alapkutatást feltételez, amelyet talán az USA
és Kína kivételével egyetlen állam hadserege sem képes finanszírozni, ezért az megmarad az óriásvállalatok és kutatóintézetek privilégiuma, és a védelmi szféra nem annyira központja, mint inkább haszonélvezője lesz a további eredményeknek. Az akkumulátorok energiasűrűsége várhatóan azért évről-évre nőni fog (ahogy eddig is történt), de ez fájdalmas lassúsággal folyik majd, és nem várható jelentős technológiai áttörés, ami új alapokra helyezné az akkumulátortechnológiát.
Mind a tábori elhelyezés vonatkozásában, mind a gép- és harcjárművek terén vannak olyan fejlesztési törekvések, amelyek a generátorokat hajtó hőerőgépek hatékonyságának javításával igyekeznek a
villamosenergia termelésének hatékonyságát emelni. Nem fér kétség
az ilyen fejlesztések fontosságához, de ezek inkább környezetvédelmi szempontból érdemelnek kiemelt figyelmet, a villamosenergia iránti fokozódó igények kielégítésére ez az út önmagában bizonyosan
nem elégséges.
A tábori elhelyezés vonatkozásában a konvencionális aggregátorok mellett nincs alternatívája a napenergián alapuló hibrid eszközöknek, így azok előre láthatólag egyre több helyen megjelennek a hadseregek eszköztárában, és az igényeknek megfelelően egyre változatosabb formát öltenek majd [34]. Mindenképpen erősíti a tendenciát
az a tény is, hogy bár a napelemek vonatkozásában sem várható
döntő tudományos áttörés, azok hatékonysága és mobilitása terén
azért még jelentős fejlesztési tartalékok vannak.
A harcjárművek fedélzeti villamossága terén az egyre nagyobb kapacitású akkumulátorok iránti igényen túl nincs egyetlen technológia
sem, aminek látványos előretörése lenne megjósolható. Az
állóhelyzeti energia biztosítására – amennyiben az akkumulátorok
erre végképp alkalmatlanok – továbbra is kiegészítő áramfejlesztőket
szerelnek majd fel, esetleg hibrid rendszereket.
A gyalogos katonák viszonylatában elkerülhetetlennek tűnik a
szabványosítás, és várható, hogy egy-két éven belül a NATO rendszerében meg is fog jelenni az erre vonatkozó STANAG. Még meszsze nem általános a használatuk, de már most is léteznek olyan flexibilis, összehajtható napelemek, amelyek egy-egy kisebb teljesítmé70

nyű eszköz vészhelyzeti töltésére alkalmasak, így ezek lassú terjedése is feltételezhető.
A magyar katonai kutatás-fejlesztés és a hazai hadiipar igen szerény lehetőségekkel bír, így a hibrid rendszerek vagy más nagyobb
méretű és komplexebb hadfelszerelési elemek fejlesztésének nincs
realitása. Ugyanakkor az akkumulátorok szabványosításáig átmenetileg talán hasznos lehet egy olyan eszköz, ami lehetővé tenné, hogy a
katonák önmaguk menedzseljék a náluk hordott villamosenergiát,
azaz igény szerint egyik akkumulátorból a másikba töltsék azt. Épp e
cikk szerzőjének innovációs javaslata nyomán várhatóan még az idén
megkezdődik az egyelőre még csak „személyi energia-menedzsment
eszköz”-nek nevezett berendezés fejlesztése az MH Logisztkai Központ Kutatási-Fejlesztési, Tudományos és Szabványosítási Osztály21
égisze alatt, ami a nevéhez méltóan az akkumulátorból akkumulátorba történő töltésen kívül alkalmas lesz valamennyi rendszeresített
taktikai akkumulátor hálózatról, gépjárműfedélzetről vagy napelemről
történő töltésére is.
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[34] Végvári Zsolt: A Smart Energy koncepció és eszközei a CL15
logisztikai gyakorlaton 1-2 rész. Haditechnika, 6 (2015), 30-34, 2
(2016), 44-48
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Bihari János1

KOCKÁZAT ÉS KOCKÁZATCSÖKKENTÉS
A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSOK SORÁN
I. rész
A vasúti veszélyes áru fuvarozás
Absztrakt:
Társadalmi életünket jelentős mértékben meghatározzák és sokféle
formában körülveszik a különböző veszélyes vegyi anyagok és készítmények. Az itt bemutatott tanulmány az első része annak az átfogó tanulmánysorozatnak, amely a katasztrófavédelem veszélyes áru
szállítással kapcsolatos ellenőrzéseinek, káreseményeinek és gyakorlatainak a bemutatását szorgalmazza a vasúti, közúti, belvízi és
légi szállítások során. A tanulmány első részében a vasúti veszélyes
áru fuvarozás szabályozási környezete, a fuvarozás során jelentkező
kockázatok, ezen kockázatok értékelése és a katasztrófavédelem
által lefolytatott hatósági ellenőrzések során feltárt hiányosságok kerülnek bemutatásra.
Kulcsszavak: vasúti veszélyes áru fuvarozás, kockázatértékelés,
kockázat és kockázatcsökkentés, hatósági ellenőrzési tapasztalatok

1. Bevezetés
A Katasztrófavédelem a 2012. január 1-jei átalakulásával egységes rendszert teremtett az eddig különálló tűzvédelemi, polgári védelmi és az újonnan megalakult iparbiztonsági szakterület összevonásával. Az iparbiztonsági szakterület elsődleges prioritása a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek hatósági felügyelete, a veszélyes
anyagok szállításával kapcsolatos tevékenységek hatósági ellenőrzése, valamint a kritikus infrastruktúra védelme. Az itt bemutatott tanul1
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mány az első része annak a munkának, amelyet a veszélyes (vegyi)
anyagok hazai szállítási tapasztalatairól készítettem. Ebben a tanulmányban ezeknek a legelterjedtebb vegyi anyagoknak a vasúti fuvarozását mutatom be, különös tekintettel a fuvarozás során jelentkező
problémákra. Fontos kiemelni, hogy a katasztrófavédelem ellenőrzései a „Magyar Honvédség és a külföldi fegyveres erők tulajdonában
lévő vagy felelősségi körébe tartozó vasúti kocsival végzett szállításra”2 nem terjednek ki. Úgy gondolom viszont, hogy az itt leírt ellenőrzési tapasztalatok hasznosak lehetnek a Magyar Honvédség által
fuvarozott veszélyes anyagok esetében is, ugyanis a honvédség által
végzett fuvarozások során a vasúti szerelvények ellenőrzéseit – ebből kifolyólag – a honvédségnek kell elvégeznie. Olyan téma feldolgozására törekedtem, amellyel a munkám kapcsán sokat találkozom,
valamint komoly problémaforrásként jelentkezik a hétköznapi fuvarozások során. 2014 óta rendszeresen foglalkozom a veszélyes anyagok közúti-, vasúti-, belvízi- és légiszállításának ellenőrzésével. Tapasztalataim alapján megállapítható, hogy a fuvarozott veszélyes
anyag mennyisége és a civil lakosság veszélyeztetettsége egyenes
arányosságot mutat a magyarországi vasúti fuvarozások során. Az itt
bemutatott fényképfelvételek, eseményleírások mind a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének valós, megtörtént káreseményein és végrehajtott ellenőrzéseinek tapasztalatain alapszanak. A felhasznált irodalmak között
feltüntetésre került az általam 2012-ben írt szakdolgozat, amely során
a most kiválasztott kockázat és kockázatcsökkentés témakör is – az
akkori jogszabályi háttér szerint – vizsgálat alá került.

2. A veszélyes áru fuvarozásra vonatkozó törvényi
szabályozás
A XIX. század elején forradalmi újítást jelentett az első gőzmozdony megjelenése, amelynek következtében a vasúti teherfuvarozás
lassanként teret hódított.
1825. szeptember 27-én George Stephenson gőzmozdonya volt az
első mozdony, amely a próbaútján a maga 33 vontatott kocsijából 21
2

62/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról
szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról. 1§ (2) bekezdés a) pontja.
Forrás: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=164266.298528 (Letöltés dátuma: 2016.
07.03.)
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kocsi utasokat, 12 kocsi szenet3 és lisztet is szállított az angliai
Stockton és Darlington között. [8] Ezzel elkezdődött a vasúti teherfuvarozás úttörése, hogy nyomába érjen a már jobban strukturált közúti
szállításnak.
A teherfuvarozás kialakulásával kibővült a szállítandó termékek palettája, így a veszélyes áruk nagy mennyiségben történő szállítása is
egyre elterjedtebbé vált. A különböző iparágak – gondoljunk akár a
gyógyszerészet, a szépségápolás vagy a mezőgazdaság területén
használt kémiai anyagokra – rohamos ütemben történő fejlődése kiváltotta az anyagok kemizációjának4 szükségességét. [2] Erre és következményeire először a Római Klub5 hívta fel a figyelmet az 1960as években, amely az emberek egészségét károsító potenciális veszélyforrásként és a globális környezetrombolás egyik legfőbb tényezőjének tekintette a vegyi anyagokat. Tovább szorgalmazta a szabályozás létrejöttét az egyre nagyobb számban elterjedő vegyi katasztrófák bekövetkezése is (Seveso, 1976). Ennek érdekében az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Tanácsának a Veszélyes Áru
Szállítási Szakértő Bizottsága (ECOSOC) kidolgozott egy harmonizált
szabályozási rendszert annak érdekében, hogy megkönnyítsék a veszélyes áruk biztonságos és hatékony kereskedelmi szállítását.
A rendszer megjelenésével elősegítette az új anyagok és eszközök
létrejöttét, és legfontosabb biztonsági követelményének tekintette az
emberélet, a tulajdon és a környezet megóvását. [3] A vasúti fuvarozás során már létezett egyfajta megállapodás a fuvarozásban részt
vevő nemzetek között, amely ekkor már kiterjedt a veszélyes rakományok továbbítására is.

3

4

5

A szén (állati vagy növényi eredetű) jelen nemzetközi besorolása alapján az UN
1361 Szén, 4.2, II. veszélyes anyagként van nyilvántartva. A szén, mint veszélyes anyag, tulajdonságát tekintve a 4.2 osztályba tartozik, amely anyagok öngyulladásra hajlamosak. Ezáltal az első vasúti fuvarozás már veszélyes áru fuvarozásnak is minősült egyben.
Kemizálás, kemizáció: Kémiai úton nyert anyagoknak és kémiai eljárásoknak a
gyakorlati alkalmazása.
In: Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések kéziszótára. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994. p. 392.
Római Klub: Egy Nobel-díjas tudósok csoportjából álló nem hivatalos szervezet,
melynek célja, hogy elősegítse a világméretű problémák megértését a döntéshozók és a közvélemény körében. Tagjainak száma 100 fő, melyet nyugati, keleti és harmadik-világbeli országokból választanak, és mindegyik elismert képviselője az oktatásnak, üzleti életnek, kormányoknak vagy nemzetközi szervezeteknek.
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A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF6) ennek a
megállapodásnak egyfajta revízióját jelentette, amelyet 1980. május
09-én Bernben több európai ország is aláírt.
A COTIF C függeléke a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) adta meg azt a jogszabályi keretet,
amely a veszélyes áruk fuvarozását szabályozta. Hazánkban 1986ban került kihirdetésre az egyezmény, amely az 1999. május 23. –
június 3. között Vilniusban tartott Nemzetközi Közgyűlésen módosításra került. A módosított egyezmény 2006. július 1-jén lépett hatályba a 2006. évi LXXVII. törvénnyel. Magyarországon a nemzetközi
szabályozás megjelenése előtt a 2005. évi CLXXXIII. a vasúti közlekedésről szóló törvény (a továbbiakban: Vtv.) gondoskodott a fuvarozás jogszabályi kereteinek megteremtéséről. Hazánkban jelenleg a
Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat
(a továbbiakban: RID) kétévente felülvizsgálat alá vont szabályozási
rendszere, valamint a Vtv. együttesen adják meg a hazai szabályozási rendszert.

3. A veszélyes anyagok értékelése
A világon mára már regisztrált vegyi anyagok és készítmények
száma napjainkban közel százmillióra tehető. 1990-ben a regisztrált
anyagok száma elérte a 10 000 000-t, amely a kereskedelmi forgalomban mintegy 100 000-től is több vegyi anyagot jelentett. Évente
körülbelül 1200-1500 új anyag jön ki a piaci forgalomba, ami megdöbbentő adat ahhoz képest, hogy azoknak az anyagoknak a száma,
amelyeket már átfogóan teszteltek, alig 1500-ra tehető. [3] A WHO
definíciója szerint: „a vegyi anyagok potenciális kóroki tényezők; ez
azt jelenti, hogy a vegyi anyagok, mint kóroki tényezők (tételszámuk
10 milliónál több!), sokszorosan haladják meg az eddig ismert valamennyi emberi megbetegedés ismert kóroki tényezőinek számát.”7.
A veszélyes vegyi anyagokhoz szorosan kapcsolódó tevékenység
a szállítás, melyre nemzetközi szinten komoly figyelmet fordítanak. A
veszélyes áru biztonságos szállítása alappillérét képezi a közbiztonság meglétének. „A „közbiztonság” alatt értendők azok a rendsza6
7

COTIF: Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (francia)
Bándi Gyula (szerk.): Veszélyes anyagok és készítmények. In: Környezetvédelmi Kiskönyvtár 6. Budapest, KJK – KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, 2001. pp.
18–19

78

bályok és óvintézkedések, amelyek célja, hogy a lehető legkisebb
mértékűre csökkentsék a veszélyes áruk eltulajdonítását, ill. a velük
való visszaéléseket, amelyek az embereket, az anyagi javakat vagy a
környezetet veszélyeztethetik.”8 Ezen anyagok szállítása különös figyelmet igényel egyes biztonsági feltételeik miatt, egyéb kémia anyagokkal ellentétben.
A biztonságos szállítás feltételeit, szállítási sajátosságait a veszélyesség megítélésében is figyelembe kell venni, hiszen ezen anyagok
már magukban hordozzák azon kockázatot, amely egy esetleges baleset következtében csak tovább súlyosbodhat. [4] A veszélyes áruk
fuvarozásában résztvevőknek ismerniük kell az általuk szállított áruk
tulajdonságait és az általa okozható kár mértékét. Különféle kötelezettségek terhelik őket, gondolhatunk itt a deklarációra9 vagy a közbiztonsági előírások betartására.
3.1. A vasúti veszélyes áru fuvarozás hazai helyzetképe
Az 1990-es években Magyarországon megfigyelhető volt a rohamos gazdasági és civilizációs fejlődés, amely kihatott az ipari termelésre és a szállítmányozásra is. Ennek vonzata lett az is, hogy megnövekedett a veszélyes áruk szállítása, amelynek rohamos fejlődésével a biztonságot megteremtő technikai és emberi, valamint az ezeket
szabályozó jogi háttér nem tudott lépést tartani. „Magyarország közés vasútvonalainak leromlott műszaki állapota, a közismerten rossz
közlekedési morál, a megnövekedett tranzitforgalom, valamint a helyenként igen hiányos infrastruktúra miatt az utóbbi években megsokszorozódott a veszélyes anyagokat szállító járművek által okozott
balesetek, szerencsétlenségek… műszaki meghibásodások, katasztrófahelyzetek bekövetkezésének valószínűsége.”10
A katasztrófavédelem átalakulásával a nyugati példákat követő
proaktív – megelőző, elhárító – módszerek váltak elterjedtebbé a ko8

9

10

2015. évi LXXXIII. törvény 2. melléklet – A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási
Egyezmény (COTIF) C Függeléke, A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) melléklete – 1.10. fejezet – Közbiztonsági Előírások. p. 94. Forrás: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176351.295243
(Letöltés dátuma: 2016.04.30.)
Deklaráció: A feladó kinyilatkoztatása, melyben igazolja, hogy az általa szállított
anyag az RID előírásai szerint vasúton fuvarozható, csomagolása és bárcázása
megfelel az RID által előírt követelményeknek.
Dr. Halász László – Dr. Pellérdi Rezső – Dr. Földi László: Katasztrófavédelem I.
ZMNE egyetemi jegyzet, Bp., 2009. p. 356.

79

rábban alkalmazott reaktív „eseménykövető” tevékenységgel szemben.
Az általam lefolytatott ellenőrzések tapasztalatai alapján a nyugateurópai országokból érkező fuvarozások során feltárt hiányosságok
száma jóval elmarad a kelet-európaiakéhoz képest. Ez véleményem
szerint a nyugat-európai szigorú szabályozás és a jogkövető magatartás eredménye. A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény egy
komplex szabályozási rendszert teremtett a vasúti fuvarozásban, ezáltal a teherfuvarozásra vonatkozó COTIF B mellékletét, amely a
vasúti teherfuvarozás szabályait foglalja keretek közé, szigorúan
együtt kell értelmezni az RID-del.
Az RID felelősségi köröket rendel a fuvarozás egyes szakaszaihoz,
így a felelősség megosztottan jelentkezik. A feladóra, a töltőre, a berakóra, a csomagolóra, a szállítóra, a kirakóra (lefejtőre), a címzettre
és a vasúti infrastruktúra üzemeltetőjére értelemszerűen más-más
felelősség hárul.
Ezek a teljesség igénye nélkül a következőek:
 A veszélyes áru fuvarozása során a feladónak kötelessége
a fuvarozót ellátnia visszakövethető módon a szükséges
engedélyekkel, információval a szállított anyag tulajdonságait illetően, valamint a tartályokat, konténereket, MEGkonténereket stb. el kell látnia a megfelelő bárcákkal és jelölésekkel.
 A töltőnek és a kirakónak (lefejtőnek) gondoskodnia kell a
töltés vagy kirakás (lefejtés) után a zárószerkezetek lezárásáról, valamint meg kell győződnie arról, hogy a veszélyes
anyagból árumaradék nem maradt a konténeren, tartályon,
MEG-konténeren stb.
 A veszélyes áru fuvarozását végzőnek a fuvarozás megkezdése előtt meg kell győződnie arról, hogy a feladótól
minden szükséges információt (dokumentumot) megkapott,
valamint, hogy a veszélyes rakomány RID szerint fuvarozható. Továbbá a fuvarozás teljes szakaszán, amikor csak
lehetősége van – nem csak a szerelvény induló és érkező
vizsgálatai során –, szemrevételezéssel meg kell győződnie
arról, hogy a szerelvénynek és a rakománynak nincs nyilvánvaló hiányossága, nem szivárog, és a berendezései
nem hiányoznak.
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A felelősségi körök el nem szigetelhetőek egymástól, azonban a
jelentkező hibák kiszűrhetőek vele. A felelősségi köröket vizsgálva
megállapítható, hogy a legnagyobb felelősség a veszélyes rakomány
fuvarozójára hárul, hiszen az áru átvételétől az áru címzettig történő
eljuttatásáig felel a veszélyes áru állapotáért. Egyes esetekben megbízhat a fuvarozás többi résztvevőjétől kapott információban, azonban vannak olyan fontos szempontok a fuvarozó részére, amit véleményem szerint a fuvarozást végző cégek nagy része félreértelmez,
és bár egyértelműen felelőssé tehető a szabálytalanság okáért, nem
ismerik el a felelősségüket. Ilyen például a szemrevételezési vizsgálat
fontossága. Az ellenőrzések során a legtöbbet feltárt I. kategóriájú11
hiányosság a vasúti tartálykocsik szivárgása. Ez a fajta hiányosság a
fent említett szemrevételezési vizsgálat során egyértelműen megállapítható. Habár a szivárgás kiváltó okát (egyes zárszerelvények meghibásodása) olykor egyértelműen nem lehet megállapítani, azonban a
szivárgás produktuma (tócsa, érezhető szagok) a legtöbbször érzékszervekkel felfogható. A probléma elsődleges forrása, hogy az RIDet, mint szabályozási rendszert, nem komplexen látja a fuvarozás
résztvevőinek nagy része, hanem annak egyes szakaszainak tulajdonítanak nagyobb jelentőséget.
Példaként a fuvarozók felelősségét vizsgálva az RID 1.4.2.2.1
pontja kimondja, hogy: „A fuvarozóra, aki a feladás helyén a veszélyes árut átveszi, – az 1.4.1 szakasz figyelembevételével – különösen
a következő kötelezettségek hárulnak […] szemrevételezéssel meg
kell győződnie arról, hogy sem a kocsinak/járműnek, sem a rakománynak nincs nyilvánvaló hiányossága, nem szivárog, nincs rajta
repedés, szükséges berendezései nem hiányoznak.”12.
A szabályozás ezen pontokat tovább bővítve az 1.4.2.2.4 pontjában kiegészíti, amely szerint ha a szállítás során a fuvarozást végző
11

12

A 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a
bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes
szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással
összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól. 16. § (3) bekezdése alapján.
Forrás: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140282.255102 (Letöltés dátuma:
2016.04.30.)
2015. évi LXXXIII. törvény 2. melléklet – A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási
Egyezmény (COTIF) C Függeléke, A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) melléklete – 1.4.2.2.1 pontja.
Forrás: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176351.295243 (Letöltés dátuma:
2016.06.27.)
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az RID bármelyik pontjának megsértését észleli, köteles a fuvarozást
megszakítani és a fellépő hibát elhárítani a vasúti közlekedés biztonsága érdekében.
A szivárgás-típusú szabálytalanságok 90–95%-ban emberi mulasztások, figyelmetlenségek eredménye. Az esetek maradék részében a vasúti társaságok hanyagsága, a soron következő időszakos
vizsgálatok elmulasztása, vagy a fuvarozásban érintett felek jogszabályban előírt kötelezettségeinek hiányos teljesítése áll. A fuvarozási
folyamat résztvevői a feladott és fuvarozott rakományért felelősséggel
tartoznak, így a fokozatos átadási és indulási vizsgálatokkal egyfajta
minőséget vállalnak a fuvarozására.
A fuvarozás minőségét befolyásolja az a fajta mérleg, amelyet a
hatóság az ellenőrzések során a feltárt hiányosságokkal megállapít.
A veszélyes rakományok jogszabályban előírt jelöléseinek hiányával,
szivárgásokkal mind hozzájárulnak azokhoz a minőségi megítélésekhez, amely tulajdonságok alapján akár a fuvarozásban résztvevőket
jellemezhetjük. „A tulajdonságok mértékén keresztül, egy tulajdonságok közötti értékrendet határozhatunk meg, és ezen értékrend alapján kell […] az értékítéletet, a minősítést, azaz az objektum minőségét megadni.”13

1. ábra. Dómfödél helytelen lezárásából keletkezett anyagkicsapódás
Készítette a szerző; Budapest 2015.

13

Prof. Dr. Turcsányi Károly: Minőségelmélet-és módszertan. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Tankönyv Kiadó Zrt., 2014. p. 66.
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A törvény által támasztott követelmények betartásának, a „fuvarozás minőségének” a legjobb mércéje a hiányosságok hatóság általi
feltárása és szankcionálása/megszüntetése. A következőkben a legtöbbször előforduló hiányosságokat a felelősség vizsgálata nélkül
szeretném szemléltetni, véleményem szerint azonban így is érzékelhetővé válik, milyen fontos a minőség a vasúti fuvarozás biztonságának szempontjából.
3.2. A fuvarozás során keletkező kockázatok
A fuvarozás során keletkező kockázatok számbavételénél azt tapasztalhatjuk, hogy a kialakulható hibák lehetőségeinek nagy száma
– ha csak a fuvarozási folyamat mechanizmusát tekintve vizsgáljuk –
magában rejti a hiba kialakulásának valószínűségét. Egy vasúti szerelvény, felépítését tekintve több százezer alkatrészből tevődik össze,
amelyek közül akár csak egy meghibásodására is az esély fennáll. A
mechanikai hatások által fellépő kockázatok kialakulására (környezeti
tényezők, anyagfáradásból kialakuló havaria események) nem térnék
ki, inkább az emberi tényező vizsgálatát és a figyelmetlenségből adódó kockázatokat jellemezném. Az ilyen típusú kockázatok egyike a
vasúti szerelvények nem megfelelő lezárása, vagy a zárószerkezetek
rögzítésének hiányából adódóan a veszélyes anyag szabadba jutása.
Ez a fajta hiányosság okozza a legnagyobb problémát mind a beavatkozók, mind a környezetszennyezés szempontjából. (1. ábra)
3.3. A vasúti veszélyes áru fuvarozás hatósági ellenőrzéseinek
tapasztalatai
A vasúti társaságok a veszélyes áru vasúti továbbítását kötelesek
bejelenteni a fuvarozás megkezdése előtt a hivatásos katasztrófavédelem területileg illetékes (megyei, fővárosi) szerve felé. A bejelentésben kötelesek megadni a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól,
továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében feltüntetett adatokat. Ettől függetlenül a katasztrófavédelem
helyi szervei (kirendeltségek) illetékességi területén bármikor ellenőrizhetik a vasúti veszélyes áru fuvarozási folyamatot. A lefolytatott
hatósági ellenőrzések során minden esetben ellenőrzési jegyzőkönyv
kerül felvételre.
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A jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek az úgynevezett törzsadatok
(helyszín, ellenőrök neve, ellenőrzés időpontja, ügyfelek megnevezése, szállított veszélyes anyag megnevezése), továbbá a veszélyes
árut szállító vasúti jármű és rakományának adatai. A jegyzőkönyv
részletesen kitér a vasúti jármű fuvarokmányára, jelölésére, bárcázására, valamint a csomagolásra és az árukezelésre vonatkozó előírásokra, azonban olykor az ellenőrök mellett a beavatkozói állományra
is szükség van, ha a feltárt hiányosság azt indokolja. Évente mintegy
50-100 riasztás érkezik a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz veszélyes áru szabadba kerülésével kapcsolatban.
Ezek közül a káresemények közül szemléltetésként az alábbiakat
emelném ki. 2015 tavaszán riasztás érkezett a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, miszerint a IX. kerületben található Ferencváros–rendező pályaudvaron több vagonból is veszélyes áru szivárog. A bejelentés következtében I. riasztási fokozatot rendeltek el, és
a káreseményhez riasztásra került a IX/1, IX/2 gépjárműfecskendő,
valamint a KML (Katasztrófavédelmi Mobil Labor). A helyszínre érkező rajok megállapították, hogy két vasúti szerelvényből is UN 1202
Gázolaj 3, III.,14 környezetre veszélyes áru szivárog.
A kiérkező beavatkozói állomány a helyszínt biztosította, majd értesítette a MÁV szakembereit, akik a szivárgó szerelvényeket megvizsgálták, és megkezdték a szivárgás elhárítását. A hatósági eljárás
során azonban nem derült ki kétséget kizáró módon, hogy a fuvarozásban résztvevők vagy tőlük független idegen személy tehető felelőssé a szabálytalanságért. A helyszínre érkező szakemberek megállapítása alapján a vasúti szerelvények közül az egyik szerelvény szivárgása a vasúti kocsi tetején található dómfedél szabálytalan rögzí-

14

A veszélyes áruk szállítása/fuvarozása során használt helyes szállítási megnevezés, amely az alábbiakra utal:
UN 1202 Gázolaj 3, III. – Minden veszélyes anyag és tárgy egyedi UN (United
Nations rövidítés) azonosító számmal van ellátva, ezáltal egyértelműen beazonosítható. Az UN szám után az anyag helyes szállítási megnevezése (bizonyos
esetekben technikai megnevezéssel kiegészítve) kerül feltüntetésre. Ezt követi a
veszélyes áru osztálya, amelynek fogalomkörébe az adott veszélyes áru tartozik. (A veszélyes árukat tulajdonságaik alapján különböző osztályokba sorolhatjuk. Az itt feltüntetésre került 3-as osztály a gyúlékony folyékony anyagok osztálya.) Az osztályt követő római szám utal az áru csomagolási csoportjára. Csomagolási szempontból az anyagokat az általuk képviselt veszély mértéke szerint
három csoportra oszthatjuk. (I. csomagolási csoport – nagyon veszélyes anyagok, II. csomagolási csoport – közepesen veszélyes anyagok, … III. csomagolási csoport – kevésbé veszélyes anyagok)

84

tése miatt következett be, a másik kocsi esetében a biztonsági szelepen át következett be a szivárgás. (2. ábra)

2. ábra. Veszélyes áru (UN 1202 Gázolaj) szivárgása
Készítette: a szerző; Budapest 2015.

A hatóság a felelősség tisztázása érdekében hatósági eljárást indított a fuvarozásban résztvevőkkel szemben. Az esemény felelősének
megállapítása érdekében a hatóság körültekintő vizsgálatot folytatott
le, továbbá a kárelhárítás során felvett jegyzőkönyveket és bizonyító
erejű fényképfelvételeket is megvizsgálta. A káresemény kapcsán a
felelősség megállapítása a keletkezett dokumentumok, a résztvevők
nyilatkozatai, valamint a bizonyító erejű szakvélemények alapján
egyértelműen megállapítható volt. Azonban vannak esetek, amikor az
egyértelműnek tűnő bizonyítékok alapján sem lehet kétséget kizáróan
megállapítani a szabálytalanság elkövetőjének felelősségét. A 2016os év elején a XI. kerületi Kelenföldi pályaudvar területén tartott ellenőrzés során egy ugyancsak UN 1202 Gázolaj 3, III., környezetre
veszélyes áru fuvarozása során került szabálytalanság feltárásra.
Az ellenőrzést végzők a szabálytalanság tényét, bár egyértelműen
megállapították, azonban az idegenkezűséget kétség kívül sem kizárni, sem bizonyítani nem lehetett. (3. ábra)
Az ellenőrzések tapasztalatai alapján, gyakori hiányosságnak
mondható a zárószerkezetek, vakkarimák vagy akár a rögzítő csavarok hiánya, azonban egyetlen esetben sem fordult az elő, hogy a fe85

nékszelep, még akár az üres tisztítatlan szerelvények esetében sem
legyen zárva.

3. ábra. Az ellenőrzés során észlelt zársapka rögzítési hiány
Budapest, 2016.
Készítette: a szerző; Budapest 2016.

Ilyen esetekben felmerülhet a hatósági eljárás során, akár illetéktelen külső személy/személyek üzemanyag-lefejtési kísérlete is, így
indokolttá válik a nyomozati jogkörrel rendelkező társszervek (rendőrség) bevonása a körültekintő eljárás lefolytatása érdekében.

4. A vasúti veszélyes áru fuvarozás kockázatértékelése
A magas szintű munkabiztonság megteremtéséhez szükség van
ahhoz, hogy képet kapjunk a fuvarozás során fellépő veszélyek ismeretéről, amelynek megismerésének a legkönnyebb módja a kockázatértékelés. [9] „Egy munkafolyamat minőségének biztosítása és
javítása érdekében több tényezőt is figyelembe kell venni.”15 Ezek a
tényezők nem mások, mint a veszélyforrás mint hatótényező, a kockázat, amely során a rendszer vagy egy adott eleme meghatározott
időn belül károsodhat, továbbá a veszély, ami a veszélyforrás és a
kockázat kombinációjaként az adott rendszer károsodásához vezethet. [9] A veszélyes áruk vasúti fuvarozása során a kockázatokat tel15

Prof. Dr. Turcsányi Károly: i.m. p. 183.
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jes mértékben megszüntetni nem lehet, csak a csökkentésüket segíthetjük elő a megfelelő protokollok betartásával.
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége által 2014. január 01-től 2016. június 30-ig
végrehajtott ellenőrzéseinek tapasztalatait szemlélteti az itt feltüntetett táblázat (1. sz. táblázat). A közölt adatokból jól kivehető, hogy a
2014-es évre vonatkozóan közel 600 veszélyes anyagot tartalmazó
vasúti kocsi került ellenőrzés alá. Az ellenőrzések során 9 esetben
került hiányosság megállapításra, amelyeknek mindegyike emberi
mulasztás következménye. A feltárt hiányosságok rendszerint szivárgásból, valamilyen jelölés vagy a zárószerkezet megfelelő rögzítésének elmulasztásából adódtak. A hatóság 5 esetben indított hatósági
eljárást. és összesen 1 800 000 millió Ft értékben szabott ki vasúti
fuvarozásra vonatkozó bírságot.
A DÉL-BUDAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG ÁLTAL 2014. ÉS 2016.
JÚNIUS 30. KÖZÖTT LEFOLYTATOTT ELLENŐRZÉSEK STATISZTIKÁJA
Ellenőrzés végrehajtásának időpontja
Végrehajtott ellenőrzések száma
Ellenőrzött RID vasúti
kocsik száma
Hibás vasúti kocsik
száma
Emberi mulasztás miatt
kialakult hiányosságok
száma
Emberi mulasztástól
független szabálytalanságok száma

1. számú táblázat

2016. június 30ig

2015

2014

7

11

14

230

428

586

21

13

9

20

12

9

1

1

0

Leggyakoribb mulasztás megnevezése

zársapka hiánya; szivárgás;
bárcák és jelölések hiánya

veszélyt jelölő tábla
hiánya; zárszerkezetek csavarjának hiánya

veszélyt jelölő
tábla hiánya;
zársapka
hiánya

Hatósági eljárások
megindítása

12

8

5

Kiszabott bírság öszszege (forintban)

4 970 000

3 525 000

1 800 000

(Készítette: a szerző; Budapest 2016.)
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A statisztikát szemügyre véve szembetűnik az a tény, hogy a
2016-os év felénél a mulasztások és az ebből adódó hatósági eljárások száma csaknem 2,5-szeresére nőtt, amíg az ellenőrzött vasúti
szerelvények száma a felére csökkent. A kiszabott bírságok összege
az év felénél csaknem eléri az 5 000 000 forintot.
Az országban a legtöbbet fuvarozott áruk a kőolajszármazékok, és
az ellenőrzések esetében a legtöbb hiányosság is ezeknek az anyagoknak a fuvarozása során kerül feltárásra.
Az ellenőrzések tapasztalatai alapján elmondható, hogy a vasúti
társaságok a kockázatelemzések elvégzése során nem fordítanak
megfelelő figyelmet a rakományra és annak ellenőrzésére. A fuvarozásban résztvevők által lefolytatott vizsgálatok során a vasúti szerelvény műszaki ellenőrzése és a berendezések állapotának felmérése
az, ami előnyt élvez egy vasúti szerelvény induló vagy akár érkező
vizsgálatakor, azonban a rakomány ellenőrzését figyelmen kívül
hagyják. A hanyag „emberi tényező” az, ami akár egy baleset kialakulásához is vezethet. A viselkedés-központú modellezésében Rasmussen gyakorlottságon alapuló viselkedés-modellje adja meg a választ arra, ami véleményem szerint a hibákért és - következésképpen
- az itt jelentkező kockázatokért felelős lehet.
„A gyakorlottságon alapuló viselkedés tudatos kontroll nélkül, öszszerendezett egységes egészként lezajló, automatikus szenzomotoros cselekvési mintázatokból szerveződő tevékenységet jelent. …
Mivel a tudatos kontroll szintje ilyenkor igen alacsony, vizuálisan vezérelt cselekvések esetén az ember ilyenkor inkább csak néz, mint
lát. … A gyakorlottságon alapuló viselkedést tehát az jellemzi, hogy
elemi műveletek meghatározott szekvenciáiból szerveződött akciókra
épül.”16 Mindezek tükrében, a vasúti fuvarozásban a szerelvények
résztvevők által lefolytatott vizsgálata (a kocsiátvétel) tapasztalataim
szerint inkább rutinszerű ellenőrzésként, mintsem mindenre kiterjedő
alapos vizsgálatként zajlik le.
A fuvarozás során fellépő kockázatok értékelése során levonható
az a következtetés, hogy a fellépő kockázatok kiinduló forrása alapvetően nem más, mint maga az ember. Ha a fuvarozások során a
biztonságos minőségi feltételek megteremtésére törekszünk, akkor
előtérbe kell helyezni azt a felvetést, amely szerint a technikai, anyagi, gazdasági feltételek megteremtése már nem elegendő, emellett
16

Uo. 184-185.
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kiemelt szerepet kell fordítani az ember szubjektív tényezőinek figyelembe vételére is. [9] Ez vezethet a biztonság megteremtéséhez,
azonban értelmeznünk kell az egyes tevékenységek, munkafolyamatok során fellépő veszélyeket, kockázatokat. A kockázatot attól
függően, hogy milyen szakterületet érint, különbözőképpen definiálják, azonban minden szakterület egyetért abban, hogy a kockázat
egy negatív esemény valószínűségét jelenti, amelynek bekövetkeztét
egy statisztikai minta meghatározott számértéke írja le. Ezeknek a
kockázatoknak a figyelmen kívül hagyása vezet a veszély, veszélyhelyzet kialakulásához, majd a balesethez. A kockázat ebben az
esetben azzal magyarázható, hogy „[…] az érzékelés, észlelés, felismerés (azonosítás), értékelés, döntés és végrehajtás egymást követő
fázisai közül valamelyikben hiba történik.”17 A bemutatott példák
szemléltetik, hogy a fuvarozás megkezdésekor az alapos és mindenre kiterjedő vizsgálat, amelyben a műszaki feltételek mellett a rakomány ellenőrzésére is sor kerül, kiküszöbölheti a hibaforrásokat, ezáltal minimalizálva a kockázatot és nem utolsó sorban a környezeti károkat, továbbá az elhárításra fordított anyagi forrásokat.

5. ÖSSZEGZÉS
Az általam lefolytatott ellenőrzések tapasztalatai alapján elmondható, hogy a vasúti társaságok számára a fuvarozáskor alkalmazott minőségi kritériumok szempontjai során a minőségellenőrzés kereteit az
ellenőrzésekre fordított emberi tényezők kiemelt figyelembe vételével
kellene lefolytatni. Ha ezeket a fuvarozások során jelenleg is használják, akkor ennek a rendszernek az újragondolása és megújítása indokolt. Véleményem szerint nem a hatóság által alkalmazott szankcionálási rendszerrel kellene ezt érvényre juttatni, hanem szemléletváltásra
van szükség akár a hazai jogalkotás létrehozásában (a fuvarozást
végzők szemrevételezési vizsgálatának jogszabályban történő pontos
meghatározása), akár a vasúti társaságok fuvarozási rendszerében.
Megoldás lehet a nyugat-európai országokban bevált rendszerek átvétele, vagy akár külföldi szakemberek tapasztalatainak felhasználása.
Hazánkban a XXI. században még mindig problémát okoz a jogszabályi előírásokban foglalt kötelezettségek betartása. Az itt bemutatott közlekedési ágazat vizsgálata során láthatjuk, hogy a szinte minden iparágban felhasznált veszélyes anyagok és készítmények fuva17

Uo. 184.
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rozására és az azzal kapcsolatos minőségellenőrzésre sem fordítanak
a fuvarozásban érintettek kellő figyelmet. Ez problémát okoz a beavatkozások, a kárelhárítások és mentesítések során.
Az emberi tényező szemléletváltása, körültekintése a fuvarozás minőségének javulását és a kockázatok csökkentését jelentheti, amelyet
a technológiai fejlődés - meglehet - idővel kiküszöböl. A most jelentkező hiányosságok kiküszöbölése azonban a jelen álláspont szerint a
hatóság legerősebb eszközével, a szabálytalanságokkal szembeni
szankciók kiszabásával érhető el.
Megoldást jelenthet a minőség javítására a vasúti társaságok alkalmazottainak a részletesebb felkészítése, esetlegesen mindenre
kiterjedő rendszeres és ismétlődő oktatása, vagy külön szakember
alkalmazása a biztonsági tanácsadón kívül, aki az átadási pontokon az
érkező és induló vizsgálatokat érdemben el tudja végezni, és készség
szinten ismeri a kockázati forrásokat.
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Szabályzat kiadásáról.
Internetes hivatkozások
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Végh Ferenc1

A BRIT ÉS A BELGA SZÁRAZFÖLDI ERŐK
TISZT- ALTISZTKÉPZÉSÉNEK ÉS
ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK NÉHÁNY JELLEMZŐJE
Absztrakt
A cikk ismerteti a brit és a belga haderő – elsősorban a szárazföldi
erők – képzési rendszerét, továbbá illetményrendszerét is. NagyBritannia Nyugat-Európa legerősebb katonai hatalma. Magyarország
jelentős brit támogatást kap az oktatás és kiképzés terén. Belgium
elvileg Magyarországgal összemérhető kis ország, jól nyomon követhető haderőink fejlődése, azonosságai és különbségei, katonai oktatási rendszerük struktúrája.
Kulcsszavak: Nagy-Britannia, Belgium, tisztképzés, altisztképzés,
illetményrendszer

Bevezetés
A világ hatodik legfejlettebb gazdaságának tekinthető NagyBritannia ipari ország, a NATO, az EU (a brexit következtében kilépési folyamata kezdetét vette), a G-8-ak tagja, az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagja. A 2013. évi adatok szerint a területe 244 820
négyzetkilométer, lakossága 64 millió fő, az egy főre jutó GDP
43 785 USD. Az Egyesült Királyság hadereje, vagyis a Brit Fegyveres
Erők a hadászati erőkből, a szárazföldi erőkből, a légierőből, a haditengerészetből és a tengerészgyalogságból áll. A brit fegyveres erők
hívatásos haderő, melynek békelétszáma 2015 januárjában 202 280
aktív és 31 600 tartalékos erőt, mindösszesen 233 880 főt számlál.
Belgium, azaz a Belga Királyság etnikailag és nyelvileg megosztott
kis nyugat-európai ország. Hollandiával és Luxemburggal közösen
alkotja a Benelux államokat. Az Európai Unió alapító tagja. Fővárosa
Brüsszel, amely uniós és NATO intézmények székhelye. Uralkodója
Fülöp király. Területe 30 528 km2, lakossága (2015-ös adatok szerint)
11 323 millió fő, az egy főre jutó GDP 44 863 USD. A belga fegyveres
1

Dr. Végh Ferenc nyugállományú vezérezredes

Katonai Logisztika 2016/2. szám

92

erőket a védelmi miniszter a minisztériumon keresztül irányítja,
amelyben integráltan működik a csapatok vezetését végző hadműveleti és kiképzési csoportfőnökség. A vezérkari főnök a védelmi miniszter katonai tanácsadója, a csapatok vezetésében a műveleti és kiképzési törzsön keresztül vesz részt. Belgium hadereje a korábban
létező három haderőnem (szárazföldi csapatok, légierő, haditengerészet) és az önállóan szervezett egészségügyi csapatok helyett mára
egy egyesített parancsnokság alatt működő négy hasonló összetételű
komponensre tagolódik. A belga haderő hivatásos, békelétszáma
30 174 fő, amelyet kiegészít 1673 tartalékos + 6500 önkéntes tartalékos. A belga haderő tartaléka két csoportból tevődik össze: egyrészt
az egykori sorkatonákból, illetve leszerelt hivatásosokból, szerződésesekből, másrészt a kiképzetlen, de szükség esetén a katonai szolgálatot vállaló önkéntesekből. A védelmi költségvetés 2015-ben 4952
millió USD (a GDP 1,1%-a), amelynek megoszlása: 63% személyi
kiadások, 25% fenntartás, 12% beruházás és fejlesztés.
1. A brit szárazföldi erők tiszt- és altisztképzése, illetve

illetményrendszere

A brit szárazföldi erők tisztjeinek és altisztjeinek képzése/oktatása
elsősorban a Szárazföldi Parancsnokság alárendeltségébe tartozó
Királyi Katonai Akadémián (Royal Military Academy, Sandhurst), valamint az Összhaderőnemi Erők Parancsnoksága (Joint Forces
Command) alárendeltségébe tartozó Védelmi Akadémián (UK
Defence Academy, Shrivenham) történik.
Utóbbi oktatási intézményei a következők:
 Királyi Védelmi Tanulmányok Kollégiuma (Royal College of Defence Studies – London)
 Összhaderőnemi Parancsnoki és Törzs Iskola (Joint Services
Command and Staff College – Shrivenham)
 Vezetőképző Központ (Shrivenham Leadership Centre)
 Műszaki Iskola (Technology School – Shrivenham)
 Nukleáris Tanszék (Nuclear Department – Shrivenham)
 Védelemgazdasági Tanszék (Business Skills College
Shrivenham)
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–

 Nyelv- és Kultúraoktatási Központ (Defence Centre for Languages & Culture – Shrivenham)
 Tábori Lelkész Tanszék (Armed Forces Chaplaincy Centre –
Shrivenham)
 Katonai Középiskola és Katonai Műszaki Alapképző Iskola
(Defence Sixth Form College and Defence Technical Undergraduate Scheme – Shrivenham)
Egy brit tiszt képzését katonai karrierje során az alábbi ábra szemlélteti:

1. ábra. A brit tiszt képzésének folyamata
Jelmagyarázat:
RMAS –

Királyi Katonai Akadémia (Royal Military Academy, Sandhurst)

JODP –

Tiszti Karrierfejlesztési Program (Junior Officers Development Programme)

ICSC –

Középfokú Parancsnoki és Törzstanfolyam (Intermediate Command
and Staff Course)

ACSC –

Haladó Parancsnoki és Törzstanfolyam (Advanced Command and
Staff Course)

HCSC –

Magasabb Parancsnoki és Törzstanfolyam (Higher Command and
Staff Course)

RCDS –

Királyi Védelmi Tanulmányok Kollégiuma (Royal College of Defence
Studies – London)

PINNACLE – Felsővezetői Tanfolyam.
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A brit szárazföldi tisztjelöltek a parancsnoki alapképzést a
Sandhurst-i akadémián kapják meg, amelyet követően csapatokhoz
kerülnek első tiszti beosztásuk ellátására. Főhadnagy - százados
rendfokozatú beosztásuk betöltése során a JODP nyolchetes tanfolyamot kell elvégezniük, majd az őrnagyi előléptetéshez a 8-30 hetes
(felkészültségük függvényében többszöri alkalommal hívják be a hallgatókat tanfolyamra) ICSC képzésen kell részt venniük.
A Haladó Parancsnoki és Törzstanfolyamra már csak a főtisztek
(alezredes, ezredes) legjobb 15-20 %-át (kb. 180 fő) iskolázzák be,
ami egy 46 hetes tanfolyam.
Ezt követi a Magasabb Parancsnoki és Törzstanfolyam (HCSC),
amelyre – az ezredes és dandártábornok rendfokozatú – főtisztek
legjobb 2 %-a kerül be. Ez egy 18 hetes tanfolyam, és a csoport létszáma már csak 34 fő.
A Királyi Védelmi Tanulmányok Kollégiumát (45 hét) az ezredes –
dandártábornok - vezérőrnagyi állománycsoport legjobb 2 %-a látogathatja stratégiai szintű feladataik magas szintű ellátására való felkészülésük érdekében.
A PINNACLE (egy hetes) felső vezetői tanfolyamot vezérőrnagy,
altábornagy rendfokozatú katonai vezetők részére tartják, hadászati
szintű ismereteik „továbbcsiszolása” érdekében. A parancsnoki alapképzés és a felső vezetői védelmi tanulmányok kivételével valamenynyi tanfolyam a Védelmi Akadémia Shrivenham-i bázisán zajlik.
A Védelmi Akadémia kettő polgári egyetemmel áll szoros kapcsolatban. Ezek a Királyi Főiskola, London (King’s College London), valamint a Cranfield University, amelyeknek Védelmi és Biztonsági
Tanszékei a Védelmi Akadémia Shrivenham-i telephelyén találhatók.
A polgári egyetemek Shrivenham-i tanszékei biztosítják a tisztek
számára a posztgraduális képzést, másoddiploma vagy doktori cím
megszerzését. Mindezt számos tudományágban, a politika tudományától a földrajzon át a repülőmérnöki tanulmányokig.
A Szárazföldi Haderőnem tisztjeinek, altisztjeinek (szak) kiképzésére mintegy 40 kiképző központban, bázison, szervezetnél kerül sor.
Ezek irányítását, tevékenységének koordinációját a Toborzó és Kiképzési Parancsnokság (Army Recruitment and Training Division,
ARTD) végzi.
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2. ábra. A brit tisztképzés szervezetei (a Védelmi Akadémia épületei)
A szakcsapatoknak általában saját kiképző ezredei vannak, mint
például a Védelmi Tűzszerész Kiképző Ezred (Defence Explosive
Ordnance Disposal, Munitions & Search Training Regiment), amely a
Királyi Katonai Műszaki Iskola (Royal School of Military Engineering)
része vagy a 25. Logisztikai Kiképző Ezred (25 Training Regiment),
amely a Királyi Logisztikai Hadtesthez (Royal Logistic Corps) tartozik.
Az 1. sz. táblázatból látható, hogy egy tiszti hallgató (kadét) illetménye majdnem akkora, mint egy frissen avatott hadnagyé. Három
év csapatszolgálat után sem nő jelentősen a fizetés, de ha előlép a
tiszt századossá, már évi 6000 fontos illetménynövekedésben részesül. Ha egy „öreg” százados és egy fiatal őrnagy illetményét vesszük,
a különbség kevesebb, mint évi 3000 font. Az első nagyobb különbség a százados és az őrnagy, majd ennél magasabb rendfokozatoknál mutatkozik, ahol évi 20 000 fontos különbözet is lehetséges.
Nagy-Britannia katonai vezetése célként tűzte ki, hogy a katonák
összilletménye előnyösen kerüljön ki a polgári életben megfelelő végzettséggel megkereshető jövedelmekkel való összevetésből. Az alapilletmény minden állománykategóriában alacsonyabb ugyan a hasonló végzettséghez tartozó polgári átlagjövedelemnél, de négy-öt szolgálati év után és az első előléptetés alkalmával már meghaladja azt.
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A BRIT HIVATÁSOS ÁLLOMÁNY ÁTLAGFIZETÉSE 2015-ÖS ADATOK
ALAPJÁN
1. sz. táblázat
Rendfokozat

Éves
jövedelem
fontban (£)

Tiszti iskolás/kadét

25 472

Avatott hadnagy

30 617

Elérhető max. fizetés
a rendfokozatban
fontban (£)

31 426
Hadnagy / főhadnagy

32 231

Beosztásban
egy év után

33 032 két év után
33 841 három év után

Százados

39 236

46 660

Őrnagy

49 424

59 191

Alezredes

69 366

80 320

Ezredes

84 037

92 381

100 146

104 198

Dandártábornok

(Egy angol font megközelítőleg 420 forint)
A különleges képzettséget és/vagy rátermettséget követelő fegyvernemeknél/alakulatoknál külön illetménytáblázatokat rendszeresítettek, amelyek sajátossága, hogy már a szolgálatba lépésnél versenyképes jövedelmet biztosítanak. Az illetménypótlékok rendszere
nem a személyhez vagy a beosztáshoz, hanem inkább az adott pótlékra jogosító különleges szolgálatban eltöltött munkaórák számához
kötődik. (Gondoljunk itt pl. a tengeralattjárón, tűzszerész vagy különleges alakulatoknál szolgálókra.)
Így előfordulhat, hogy egyazon fegyvernemnél, de különböző beosztásokban dolgozó katonák illetményei között jelentős a különbség.
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2. A belga tisztképzés rendszere és az illetményrendszer
A belga Királyi Katonai Akadémia2 Brüsszelben található, amely az
egyetemi szintű tisztképzés bázisa a haderőnemek számára. Két fakultása van: a technikai (mérnöki), valamint a társadalomtudományi
és a hadtudományi. A tanulmányi idő a Bologna szisztéma szerint
összesen öt év a mesterfokon (ebből 3 év az alapfok), három év az
alapfokon.
A magasabb szintű katonai (hadtudományi) tanulmányok intézete
is az akadémia kampuszában működik.
Belgiumban a haderő tagjai számára állománykategóriánként készítettek különböző szakmai szinteknek megfelelő bértáblázatokat.
Minden táblázat az adott állománykategóriába tartozó és a megfelelő
képzettséggel rendelkező katona rendfokozatának és szolgálati idejének megfelelő összilletményét tartalmazza. Tiszti állományban külön bértáblázat rögzíti a kiváló minősítésű, a megfelelő minősítésű,
illetve a korlátozásokkal alkalmas tisztek, a pilóták, az orvosok és a
mérnökök, valamint a katonai tanintézetekben oktatók illetményét.
Altiszteknél a kiemelkedő, a megfelelő és a korlátozásokkal alkalmas
kategória mellett a diplomások és a különleges szolgálatot betöltők 3
számára készültek külön bértáblák. A legénységi állomány számára
csak két bértáblázatot rendszeresítettek4. A belga illetményrendszer
jellemzője, hogy a magasabb szakmai kvalitásokat főként az alacsonyabb rendfokozatokban szolgáló, kevesebb szolgálati idővel rendelkező katonák esetében díjazza. Az egyetlen rendszeresített illetménypótlék a kizárólag tiszteknek adható parancsnoki pótlék, amelynek összege havi 151–561 euró. A katonák kiemelt nyugdíjra, ingyenes vagy kedvezményes oktatásra, képzésre, lakhatási és utazási
támogatásra, ingyenes egészségügyi ellátásra jogosultak. Összességében, Belgium a haderő személyi állománya részére versenyképes,
vonzó illetményeket és egyéb juttatásokat biztosít.

2
3
4

École royale militaire/Koninklijke Militaire School
A légierő hajózó állománya, a katonazenészek és a katonai nemzetbiztonsági
szolgálat tagjai.
A legtöbb nyugati haderőtől eltérően Belgiumban a legénységi állományú katonák
nagy része is hivatásos.
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ÁTLAGILLETMÉNYEK A BELGA HADERŐNÉL 2015-BEN
2. sz. táblázat
Tiszt
(euró5)
min.
Belgium

2761

Altiszt
(euró)

max.

min.

8111

2112

Legénység
(euró)

max.
2946

min.
1661

max.
2654

A 2. sz. táblázat a belga haderő tagjainak átlagos bruttó havi illetményét tartalmazza euróban. Mindhárom állománykategória esetében a kisebb összeg a belépő rendfokozathoz (rendfokozat nélküli
katona, őrmester, hadnagy) rendszeresített pályakezdő alapilletmény.
A nagyobb összeg az adott állománykategórián belül elérhető legmagasabb rendfokozathoz (szakaszvezető, főtörzszászlós/alhadnagy,
ezredes) rendszeresített összilletmény.

Összefoglalás
Nagy-Britannia Franciaország mellett Nyugat-Európa legerősebb
katonai hatalma, és ez a megállapítás a következő évtizedre is érvényes marad. A katonai kiadások csökkentése befolyásolja a brit fegyveres erők képességeit, ami az ambícióira is kihatással lesz, akár
NATO, akár EU szerepvállalásról lesz szó.
Nagy Britannia és Magyarország katonai együttműködése tartalmas. Jelentős brit támogatást kapunk az oktatás és kiképzés terén. A
két haderő alakulatai és intézményei közös törzsgyakorlásokon, kétoldalú kiképzésen és gyakorlatokon vesznek részt. Katonáink közös
NATO együttműködési gyakorlatokon cserélik ki tapasztalataikat,
tisztjeink és altisztjeink lehetőséget kapnak a híres brit katonai tanintézetekben való képzésre.
A belga fegyveres erők reformfolyamatának alapvető célja a képességfejlesztés volt. Ennek következtében gyorsabban képes reagálni a bekövetkező válsághelyzetekre és a békefenntartási feladatokra. A katonai kiadások csökkentése érzékenyen érintette a haderő
valamennyi komponensét és az átalakítás célkitűzéseit is. Számos
5

Az alábbi valutakonverziót javasoljuk figyelembe venni: 1 EUR = mintegy 310 Ft
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szervezetet és eszközt vontak ki a hadrendből. Mivel a reformokat
több cikluson keresztül tervezik és következetesen valósítják meg,
lehetőség van a tervszerű fejlesztésre, az új beszerzések tervezésére. Eredményesen folyik a fegyverzet és felszerelés megújításának
programja. A lánctalpas eszközöket fokozatosan kerekes eszközökre
cserélik, mert ezeknek olcsóbb a fenntartása, és alkalmasabbak a
távoli országokban végzett műveletekre. A katonai költségvetés belső
struktúrájának harmonizálására törekszenek. Magas ambíciószint
mellett aktív szerepet vállalnak a NATO és egyéb többnemzetiségű
missziókban. Figyelemre méltó a Benelux államok haderőinek
együttműködése.
Belgium elvileg velünk összemérhető kis ország, jól nyomon követhető haderőink fejlődése, azonosságai és különbségei, katonai
oktatási rendszerének struktúrája. Figyelemre méltó, hogy Belgiumban is a személyi kiadások emésztik fel a védelmi költségvetéséből a
legnagyobb hányadot.
A cikk terjedelme a két tárgyalt haderő képzési rendszerére és illetményeire csak nagy vonalakban biztosít rátekintést, de véleményünk szerint – a jelzett kapcsolatok, illetve a hasonló haderő- nagyságrend alapján – ezek az információk is fontos viszonyítási alapot
jelenthetnek a magyar haderő jövőbeni átalakítási törekvéseinek, fejlesztési lehetőségeinek megítélése szempontjából.
Felhasznált irodalom
2015 Military Power and Ranked Strength of United Kingdom
Monthly service personell statistics September 2015
NSS & SDSR 2015
Selján Péter: Mérlegen a NATO tagállamok, Nagy Britannia. Biztonságpolitika.hu 2013
United Kingdom Military Strength - Global Firepower
http://www.globalfirepower.com/country-military-strengthdetail.asp?country_id=united-kingdom
UK defence in numbers 2015. August
Védelmi és haderőreformok Európában - Nemzet és Biztonság
British Armed Forces - Wikipedia, the free encyclopedia
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http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/csiki_tamas__hada_bela__
varga_gergely-vedelmi_es_hader__reformok_europaban_____
a_belga___holland_es_brit_pelda.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Armed_Forces
The British Armed Forces form the military of the United Kingdom,
tasked with defence of the country, its overseas territories and the
Crown dependencies
Egyesült Királyság – Wikipédia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Kir%C3%A1lys%C3%
A1g
Nemzet és biztonság 2011. június: Védelmi és haderőreformok Európában – a belga, holland és brit példa. Háda Béla, Csiki Tamás és
Varga Gergely
The Modernisation Plan 2000 – 2015 of the Belgian Armed Forces.
http://www.mocr.army.cz/images/Bilakniha/ZSD/Belgian%20Modernis
ation%20Plan%202000_2015%20of%20the%20Armed%20Forces.pdf
Interview with the Surgeon General of the Belgian Armed Forces
Medical Component MCIF 2015
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Sebők István1 – Láris Ferenc

MARTIN LAJOS HADMÉRNÖK AKADÉMIKUS MUNKÁSSÁGA
Absztrakt
A magyar hadtudomány kiemelkedő alakja a ballisztikával, rakétafejlesztéssel, hajócsavar-konstruálással, kormányozható léghajó- és
katonai ballonkísérletekkel, illetve csapkodószárnyú repüléssel egyaránt foglalkozó Martin Lajos. Katonatiszt és egyetemi tanár. Magyarországon ő volt az első, aki a repülés elméletével foglalkozott. A
matematika, a gépészet, illetve a távközlés és számos más tudományterület jeles ismerője a Magyar Tudományos Akadémia megbecsült tagja volt. Különböző iskolákon és az egyetemen mintegy ötven
évig nemzedékek sorát nevelte hadiműszaki és tudományos gondolkodásra. A jeles tudósnak 2017-ben lesz születésének 190 éves és
halálának 120 éves évfordulója, ami lehetőséget ad a megemlékezésre.
Kulcsszavak: magyar hadtudomány, rakétatechnika, hajózás, repüléselmélet, MTA, Martin Lajos

Bevezetés
Martin Lajos az Ipartanodában, a Műegyetem jogelőd intézményében a mérnöki karon tanult, majd 1848-ban beállt a forradalom haderejébe. A tüzérségnél a tűzmesterségig jutott. Nagyváradra vezényelték a tüzér főparancsnokságra, ahol a röppentyűk kérdésével
kezdett foglalkozni. A világosi fegyverletétel után besorozták az osztrák hadseregbe, és Nápolyba, az utásziskolába küldték. Az osztrák
mérnökkar akadémiájára vezényelték Bécsbe, ahol főhadnagyként
egy „műszaki iskolaszázad” mértan és géptan tanára lett. Kutatóként
ballisztikai problémák megoldásában merült el, és folytatta a hadiröppentyű tanulmányozását, amelynek tökéletesítésén dolgozott, illetve
vezette a kormányozható léghajó és hadiléggömb kísérleteket.
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Triesztben a hajócsavar elméletével foglalkozott, majd 1858-ban a
rendelkezésére bocsátott gőzhajón – a Habsburg Birodalomban elsőként – hajócsavar-kísérleteket folytatott az általa tervezett bronz hajócsavarral.
A Magyar Tudományos Akadémia 1859-ben levelező tagjává választotta. Székfoglaló értekezését a „Madárszárny erőzete” címmel
védte. Tanár volt Körmöcbányán, majd a pozsonyi reáliskolában. Matematika tankönyvet írt, ábrázoló-mértani segédletet szerkesztett a
repülés lehetőségének tanulmányozására, s részben ezzel kapcsolatban, a csavarfelületek problémakörének vizsgálatára Kolozsváron a m. kir. Ferenc József Tudomány Egyetemen, ahová 1872-ben
hívták meg a felsőbb matematika tanszék vezetésére. A
csapkodószárnyas (ornithopter) gépét 1871-75 között építette saját elméleti számításai alapján. 1893-ban áttért a „Lebegőkerék” fejlesztésére, amellyel 1899-ben hajtottak végre sikeres kísérleteket.

Ifjúkora és tanulmányai
Martin Lajos 1827. augusztus 30-án született Budapesten, tizenkét
testvére közül hetedikként. Édesapjának ötven hold szőlője volt a
Sváb-hegyen, három háza pedig Budán. A család legfőképpen szőlőműveléssel és bornagykereskedéssel foglalkozott.

1. ábra. Martin Lajos
A budai katolikus gimnázium elvégzése után a pesti egyetem bölcsészkarán tanult két évet, majd az Ipartanodában (Institutum
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Geometricum), a Műegyetem jogelőd intézményében, a mérnöki karon újabb két évet végzett. 1848-ban tanulmányait félbeszakítja, és mint annyi iskolatársa - beáll katonának. (A szabadságharc miatt az
oktatás amúgy is szünetelt, az intézet épületében hadikórház működött.)

Katonai szolgálata és a rakétákkal kapcsolatos kutatásai
Martin Lajost Mészáros Lázár altábornagy seregében a tüzérséghez osztották be. Több csatában is részt vett, és egészen a tűzmesterségig jutott, ami a tüzérütegeknél az ütegparancsnok után a következő pozíció. Az 1848-49-es kemény telet honvédatillában élte át,
mivel köpenye nem volt. Súlyosan megbetegedett, és ezért, mint tábori szolgálatra alkalmatlant, Nagyváradra vezényelték az ottani tüzér
főparancsnokságra, ahol találkozott a röppentyűsökkel. A röppentyű,
mint a kor hadirakétája (raketengeschütze) felkelti az érdeklődését,
és ennek a kérdéseivel kezdett foglalkozni.
A világosi fegyverletétel után viszontagságos bolyongás után megérkezik Budára a szülői házhoz, ahol elfogják, és börtönbe vetik. Háromheti fogság után besorozták az osztrák hadseregbe, és Nápolyba, az utásziskolába küldik iskolaszolgának. Itt az iskolaparancsnok
arra figyelt fel, hogy Martin érkezése után a tisztjelöltjeinek matematika tudása feltűnően megjavult. A legnehezebb számtani feladataikat
ugyanis Martin Lajos dolgozza ki, és külön előadásokat tart a növendékeknek. A parancsnok az iskola növendékeit megbüntette azért,
mert annyira „lealacsonyodtak”, hogy egy közlegénytől oktatást fogadtak el, Martint pedig őrizet alá helyezte.
Az iskolaparancsnok Bécsből kért utasítást a probléma megoldására. Martint kiemelték a közlegényi sorból, és Bécsbe, az osztrák
hadsereg mérnökkari tiszti akadémiájára, a „Genie-Academie”-re
vezényelték, ahol felkészültsége alapján azonnal az utolsó évfolyamra osztották be.
Az iskola elvégzése után hadnagy, majd főhadnagy és egy „műszaki iskolaszázad” (Genie-Schullkompagnie) mértan és géptan tanára lett. Szabad idejében ballisztikai problémák megoldásában merült el. Folytatta az 1849-ben még Nagyváradon elkezdett hadiröppentyű tanulmányozását. Az osztrák hadseregben rendszeresített
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Augustin rakéta tökéletesítésén dolgozott, és egy forgás-stabilizált
rakétát dolgozott ki, amelyet 1856-ban szabadalmaztatott. A hadsereg műszaki vezérkara, bár értékelte a munkáját, nem adott alkalmat a gyakorlati kivitelezésre.

A léghajó- és katonai ballon-kísérletek
Mivel tehetségét meglátták, és az osztrák haderő kutatói épp akkor
foglalkoztak a kormányozható léghajóval, ezért felkérték, hogy
csatlakozzon és legyen vezetője a léggömb-kísérleteknek. Az osztrák haderő a gázballonokat bombázásra alkalmazta. (Ellentétben a
napóleoni francia haderővel, ahol a ballon még csak a felderítés eszköze volt.) ) 1849. július 15-én az osztrák csapatok megostromolták
Nápolyt, ekkor hajtották végre a Franz von Uchatius tüzérségi hadnagy által egy hadihajóról felbocsátott gázballonokkal a történelem
első légi bombázását. (A 10 kg-os bombákat szállító ballonok papírból készültek, és fél órán keresztül voltak képesek a levegőben maradni.) Mivel Martin a léghajózásról úgy vélte, hogy a nagy felület miatt a szélnek kiszolgáltatott, ezért az ezzel kapcsolatos kutatást abbahagyta, s inkább a madarak repülési elveivel kezdett foglalkozni.

Hajócsavar-kísérletek és sikerek a Magyar Tudományos
Akadémián
Részt vett az olasz-osztrák háborúban, és ezalatt Triesztbe került,
ahol a hajócsavar elméletével foglalkozott. Itt jön rá, hogy propellerrel
„gyorsabb járatot” (nagyobb sebességet) lehet elérni, mint a lapátkerékkel. Az osztrák Lloyd hajózási társaság 1859-ben egy hajócsavar
szerkesztésével bízta meg. A trieszti Lloyd-társaság ezért 1858-ban
rendelkezésére bocsátotta a „Verbano" nevű, 60 lóerős gőzhajóját,
hajócsavar-kísérletek folytatására. El is készült az általa tervezett
bronz hajócsavar mintapéldánya, melyet sikerrel alkalmaztak. (Megjegyzendő, hogy a hajócsavart 1836-ban már szabadalmaztatta a
svéd John Ericson, majd 1839-ben megépítették az ezzel felszerelt
ARCHIMEDES gőzöst, így Martin hajócsavarjának elsősége az Osztrák Császárságon belül értendő.) Martin emellett a gőzturbina elvének megvalósíthatóságával is foglalkozott.
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Közben meghalt édesapja, de a temetésre nem kapott szabadságot. 1859-ben megvált a katonaságtól, és hazajött Budára. Itt magánmérnöki gyakorlatot kezdett. Egy középítkezési pályázatra benyújtott kiemelkedő terve felhívta rá a városi tanács figyelmét, és főmérnökévé választotta. A posztra a másik ellenjelölt azonban kétségbe vonta mérnöki képzettségét, mivel az Ipartanodától nem tudott
oklevelet kiváltani. Az Ipartanodától ugyanis a tanárainak és növendékeinek már említett forradalmi magatartása miatt 1850-ben megvonták az oklevél-kiállítási jogot. Az egyetem akkori rektora, egy oklevélpótló nyilatkozattal rehabilitálta ugyan, azonban önérzete nem
tudta elviselni az intrikát, s pályát változtatott. Közben a pesti egyetem a filozófia doktorává avatta (a mai PhD tudományos fokozatnak
megfelelő cím). A Magyar Tudományos Akadémia 1859. november 27-én levelező tagjává választotta. Az Akadémia Matematikai
és Természettudományi Értesítőjében a forgásstabilizált hadirakéták
elméletéről publikált 1860-ban. Tanulmányát a tüzér főparancsnokságra is felterjesztette.

A repülés elmélete, a lebegőkerék és a szélenergia
hasznosítása
A Magyar Tudományos Akadémián 1862-ben tartotta meg székfoglaló értekezését a „Madárszárny erőzete” címmel. Vizsgát tett
mennyiségtanból, erőmű- és géptanból. Néhány esztendőn át (18641868.) „reáltanodai" - latint és görögöt nem tanító, a természettudományok és rajz oktatását előtérbe helyező - tanár volt Selmecbányán
(ahol megnősült), majd a pozsonyi reáliskolában, később a római katolikus gimnáziumban tanított. Magyar nyelvű matematika tankönyvet
írt, ábrázoló-mértani segédletet szerkesztett, s folytatta elméleti kutatásait is. A forgórakéta problémáiról áttért a repülés lehetőségének
tanulmányozására, s részben ezzel kapcsolatban a csavarfelületek
problémakörének vizsgálatára.
Martinnak jelentős szerepe volt a magyar távíróhálózat kiépítésében is. A kereskedelmi miniszter 1868-ban a pesti távírda gondnokává, majd 1869-ben Debrecenben a távírda helyettes igazgatójának
nevezi ki.
Korábbi hajócsavar-kísérletei és számításai alapján 1870. április
11-én az MTA III. Osztályának ülésén megtartja „Az erőműtani
csavarfölületek” című előadását, melyben a „víziszárny csavarfölüle106

tek ellent álló közegben ... tengely körül végrehajtott forgást egyenes
irányban haladó mozgásba, vagy megfordítva”, és a „szélszárny” elméletét tárgyalta 92 oldalon keresztül, integrálszámítást és differenciálegyenletet alkalmazva. Feladata: „a csavarfölületek azon nemét
kitalálni, mely víziszárny gyanánt használva a legkedvezőbb hatással
működik.” Ugyanebben az évben új típusú öntözőberendezést dolgozott ki.
1871-ben Kolozsvárott a távírda igazgatójává nevezték ki. 1872.
február 12-én adta elő „A vízszintes szélkerék elmélete” című értekezését az MTA III. osztály ülésén. A Martin Lajos által szerkesztett,
Tiszafüreden üzembehelyezett „vízszintes szélkerék” éveken át zavartalanul működött. Öntözőberendezés meghajtására alkalmazták.
Utolsó munkahelye Kolozsvárott a m. kir. Ferenc József Tudomány
Egyetem, ahová 1872-ben hívták meg a felsőbb matematika tanszékének vezetésére. A nagyobb anyagi lehetőségeket kínáló gyakorlati pálya helyett, a hajlamainak inkább megfelelő egyetemi tanárságot választotta.
Negyedszázadon át volt az egyetem professzora. Tanszéke vezetése és egyetemi tisztségeinek ellátása mellett, élénk ismeretterjesztő munkát fejtett ki az Erdélyi Múzeumegylet keretében - amelynek alapító tagja volt -, vállalta továbbá az 1755-ben alapított, de
elhanyagolt egyetemi „csillagda” újjászervezését és vezetését is.
1889-ben és 1893-ban a Vallás- és közoktatásügyi minisztériumban
(kultuszminisztérium) az államtitkári pozíciót is felajánlották számára,
de mert a tudományos munka fontosabb volt számára, visszautasította mindkét alkalommal.
A további teljes életét a repülés elméletének kidolgozásával és a
találmányai
megépítésével
töltötte.
A
csapkodószárnyas
(ornithopter) repülőgépét 1871-75 között építette elméleti számításai alapján. Ennek „Sikló” lett a neve. A második ornithopter gépe a
„Sólyom” nevet viselte. Ezekről ezt írja: „A lebegőszárny olyan
szárnykészülék, mely fel s alá csapkodván, önsúlyán kívül bizonyos
terhet a föld színéről levegőbe emelni, ott szabadon lebegve maradni
s a vezető kéz akarata szerint minden tetszőleges irányba elindulni
képes”. A kormányzást csűrőkormányokkal oldotta meg. Azonban
Martin Lajos a többszöri kísérletek során látta, hogy ezek a géptípusok nem működtek megfelelően. Habár megépítette a madárrepülést
utánzó repülőgépeit, belátva, hogy a repülés így nem oldható meg,
érdeklődése a légcsavar és a szélkerék felé fordult.
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1888-tól rendszeresen tartott előadásokat a repülésről a kolozsvári
egyetemen. Martin a „Madárrepülés általános elmélete” című tanulmányát 1891-ben elküldte a berlini „Verein für Förderung der
Luftschiffart” szövetségnek. A kísérőlevélben megjegyzéseket fűzött
Lilienthal 1890-ben kiadott művéhez. Lilienthal erre válaszolt: „Először is hangot kell adnom afölött érzett örömömnek, hogy a madárrepülésről szóló könyvemet oly beható vizsgálatra érdemesítette.” Tudományos levelezést folytattak, és Lilienthal öt levelet küldött Martinnak.

2. ábra. A Martin-féle lebegőszárny vázlata
1893-ban Martin Lajos áttért a „Lebegőkerék” fejlesztésére. Szabadalmaztatta is erre vonatkozó találmányát. A mintát a Magyar Mérnök és Építészegyletben mutatta be 1893. december 12-én. 1895ben, rektori székfoglaló beszédében a repülés kutatását jelölte
meg a tudomány legfontosabb feladatául.
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„A lebegő kerék, ahogy repülőszerkezetét elnevezte, tulajdonképpen egy körbe forgó lapátrendszer, mely a forgási tengely egyik oldalán le vízszintes felé álló lapáttal, míg a másik oldalon élire állítva halad felfelé s így felhajtó erő keletkezik. A lebegő kerekekből kombinált
repülőszerkezethez legalább négy kerék szükséges az egyensúly
tartásáért.” Foglalta össze Gyurka László2: „170 éve született Martin
Lajos (1827-1897) I. rész”3 című munkájában a szerkezet működésének lényegét.

3. ábra. A lebegőkerék modelljének fényképe
Martin öt országban szabadalmaztatta a konstrukciót. A millenáris
kiállításra már nem lehetett a gépet kiküldeni. A helikopterszerű, ke2

3

Gyurta László (1928. febr. 26 – 1997. aug. 1.) az Erdélyi Kárpát-Egyesületet Kolozsvári
Osztályának egykori elnöke, számos erdélyi egyesületnek és társadalmi szervezetnek így
többek között az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészeti-, Nyelv-, és Történettudományi
Szakosztályának tagja.
http://www.erdelyigyopar.ro/1997-4/155-megemlekezes-gyurka-laszlo-kolozsvar-1928februar-26-galbina-szoros-1997-augusztus-1.html
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rékpár-meghajtással működő gépezete 1896 júliusára készült el. Betegsége miatt ebben az időszakban már elég gyenge volt. 1896. augusztus 30-án a „Lebegőkerékkel” próbarepülést hajtottak végre,
amely során – egyes források szerint – 2-3 m-es repülést sikerült végrehajtania. (Ennek az első repülésnek a ténye ma már nehezen bizonyítható tételesen, ám az kétségtelen, hogy Martin lebegőkereke labormérések során mintegy 30 kg-nyi felhajtóerőt termelt.) Martin Lajos ezt a sikeres kísérletet követően a meghajtást szolgáló motor beépítésének és beszerzésének lehetőségét kezdte vizsgálni.
Martin Lajos halála után a kolozsvári Solymosi és Kosch cég gépgyára 25 000 koronáért vállalta a motoros gép elkészítését. Amit soha nem készített el, sőt kevesen múlt, hogy maga a mintapéldány is
oda nem lett. Ugyanis a gépgyár 1901-ben csődbe jutott, és minden
ott levő gépet, tárgyat, tervrajzot, iratot lefoglaltak.

4. ábra. Láris Ferenc szerző – Martin Lajos leszármazottja, a Magyar
Honvédség altisztje - tanulmányozza a lebegőkerék modelljét a kolozsvári történeti múzeumban
Martin lebegőkerekét 1913-tól kiállították Kolozsvárott, az egykori
Iparmúzeum (a második világháború után Műegyetem) épületében,
azonban az 1918-as román megszállás után eltávolították onnan, ezt
követően sokáig hevert a múzeum padlásán megrongálva, elfeledve.
A modell ma a kolozsvári történeti múzeumban található.
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5. ábra. A Martin Lajos által vélhetőleg elsőként leírt csűrőkormányfelület rajza 1874-ből
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Emlékezete
Martin Lajos elsőként gondolt arra, hogy a repülőgép szárnyán
csűrőfelületeket alkalmazzon, melyek hajlásszögének ellentétes
irányú beállításával a gép egyik vagy másik oldalára dönthető és fordulatba vihető. A repülőgép kormányzása, hossztengely körüli jobbra vagy balra döntése, az általa feltalált, a szárnyak külső, hátsó részén levő csűrőlapok nélkül lehetetlen lenne. Elsősorban ezért tartjuk
őt a repülés egyik kiemelkedő úttörőjének.
Jókai Mór - aki nagy érdeklődéssel kísérte kora természettudományos eredményeit - személyesen ismerte Martint és munkásságát. Ez
ihlette meg egy repülőgépről szóló regény megírására. Így született
1872–1874-ben „A jövő század regénye”, melynek főhőse Tatrangi
Dávid, a székely ezermester és feltaláló.
1940 és 1945 között Kolozsvárott egy Dónát negyedbeli utca viselte a nevét. A helyi cserkészrepülő csoport is az ő nevét vette fel.
Martin profetikus szavait máig sokan idézik: „Eddig az ágyú és tüzérség döntött a csatában, ezentúl a repülőgép veszi át a vezérszerepet. Egyszóval a népek nem csak szárazföldön és vízen, hanem
levegőben is fognak egymásra rontani s a hadjáratok sorsa és sikere
nem annyira az ágyuk és bakák, mint inkább a repülőgépek számától,
nagyságától s ügyes vezényletétől fog függni.”

6. ábra. Emléktábla a tudós budavári szülőházánál
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1977. augusztus 30-án, születésének 150. évfordulóján, Budapesten, a Közlekedési Múzeum előtti szobránál ünnepséggel egybekötött
koszorúzást tartottak, ugyanakkor emléktáblát helyeztek el budai szülőházán.
Több összefoglaló mű, lexikon is megemlékezik róla és munkásságáról (Pallas Nagy Lexikona, Természettudományi Lexikon, Űrhajózási Lexikon, Magyar Életrajzi Lexikon). Emlékét megőrzik a magyar katonai-műszaki és a repüléstudományok művelői.
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Farkas Zoltán1 – Hegedűs Ernő2

FOGATOLT SZÁLLÍTÓESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁNAK
TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE A NAPÓLEONI
HÁBORÚKTÓL A II. VILÁGHÁBORÚIG
Absztrakt
A Katonai Logisztika 2015. évi 2-es számában megjelent cikk3 ismertette az osztrák-magyar és a magyar haderő I. és II. világháborúban
alkalmazott fogatolt szállítóeszközeit, különös tekintettel a Logisztikai
Szakgyűjteményben fellelhető egészségügyi kocsira. Jelen tanulmány a fogatolt szállítószervezetek fejlődésének szélesebb körű áttekintésére vállalkozik, egyaránt ismertetve a napóleoni francia, az
osztrák-magyar, a magyar, a német és a szovjet haderő e területen
nyert tapasztalatait.
Kulcsszavak: fogatolt vonat, szekerészet, hadtápellátás, szállítás

Bevezető
A különféle anyagok szállítása mindenkor különös gondot jelentett
az emberek számára, hiszen az egy ember által elszállítható anyag
mennyisége, nagysága jelentősen korlátozott. Az első időkben állatokkal szállították a felmálházott anyagot, ezért a szállításhoz különböző eszközöket készítettek. A polgári életben alkalmazott eszközök
közül az egyik legjelentősebb eszköz a fogatolt (lovas) kocsi, illetve
szekér volt. Funkcióját tekintve egyaránt alkalmassá tették személyés áruszállításra. A haderők anyagi szükségleteinek növekedésével
ezeket a polgári szállítóeszközöket bevonták a hadtápellátás feladataiba. Békeidőszakban a katonák ellátását alapvetően a földesúri birtokok látták el. Hadiállapot esetén azonban az állandó helyi ellátás
megszűnt, és gondoskodni kellett az anyagi szükségletek biztosításá1 Farkas Zoltán, e-mail:hnykszabadszallas@gmail.com
2 Dr. Hegedűs Ernő mk. őrnagy, MH Logisztikai Központ, Kutatás-Fejlesztési,
Szabványosítási és Tudományos Osztály, E-mail: hegedus.erno@hm.gov.hu,
ORCID: 0000-0001-8457-5044
3 Farkas Zoltán – Fröhlich Dávid: Az 1854 M kincstári jármű és az 1882 M
országos jármű – fogatolt szállítóeszközök az Osztrák-Magyar és a magyar
haderőben a XIX-XX. században. Katonai Logisztika 2015. évi 2-es szám
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ról, szállításáról. A háborús időszakokban a haderők vezetői tudatában voltak annak, hogy csapataik eredményes tevékenysége csak a
folyamatos ellátással biztosítható. A csapatok szállítási igényének biztosítására olyan ökör- és lóvontatású szekereket, kocsikat kellett
igénybe venni, melyek képesek voltak mindennemű anyag, eszköz és
- adott esetben - személy szállítására is. A 17. századi haderőben
nagyjából 15 főre jutott egy, kettő vagy négy ló vontatta szekér. A
szállítási technika fejlődésének eredményeként a korábban alkalmazott ökörvontatású fogatok helyett a hámszerszám célszerűbb kialakításával, a lóval vontatott szekerek kerültek előtérbe. A szekerek is
nagy fejlődésen mentek keresztül, elterjedt az olyan kialakítású szekér, amely az első tengely elfordulását lehetővé tette.
A 18. század elején felállított reguláris hadseregek műveletei során
(a harmincéves háborúhoz képest) a csapatmozgásokhoz az állandóan rendelkezésre álló szállítóeszközök és raktárak birtokában már
kevésbé kellett a civil lakosságra támaszkodni, rekvirálni.
A napóleoni háborúk során a katonák mindenoldalú ellátásának
biztosításához, az élelmezéséhez, a lőfegyverek megjelenése után a
lőpor, lőszer és különféle speciális katonai anyagok szállítására megfelelő lóvontatású kocsikat rendszeresítettek a hadseregekben. Alkalmazásuk igen széleskörű volt, a személy- és anyagszállítástól a
betegszállításig, alapvetően igazodtak a szállítandó anyaghoz, annak
funkciójához. A napóleoni háborúk során az egyre inkább mozgó
csapatok szállítási igényének biztosítására olyan lóvontatású szekereket, kocsikat kellett kialakítani, melyek képesek voltak mindennemű
anyag, eszköz és - adott esetben - személy szállítására is. A hadjáratokban a szállítóoszlopok (vonatok) kialakításával biztosították a
lőszer, az élelmiszer, a táborozás elengedhetetlen feltételét jelentő
sátoranyag, annak berendezései, az őrlőmalmok, főzőeszközök, műszaki felszerelések (fűrész, balta, fejsze stb.) eljuttatását a csapatokhoz. Mindezekből következik, hogy egyre fontosabbá vált az ellátási
rendszer kialakítása.
A fogatolt szállítás és ellátás elvi rendszere a napóleoni háborúktól
az I. világháború befejezéséig nem sokat változott, de a vasút alapvetően befolyásolta működését a 19. század közepétől. Az I. világháborúban 2-3 nagyságrenddel több hadianyagot szállítottak a vasút segítségével. Az Osztrák-Magyar Monarchia nagy létszámú hadereje az
I. világháború során jelentős anyagmennyiséget igényelt. Ebben a
helyzetben nagy segítséget jelentett a vasúti szállítás. A szállítmá116

nyokat a vasúti felvételező helyekről a csapatokig azonban már a vonatcsapatok fogatolt szállítóoszlopai jutatták el.
A harmincas években, a páncélos- és gépesített csapatok fejlesztése útján realizálódó haderő-modernizálás során a világ haderői közül nem egy felszámolta lovassági magasabbegységeinek többségét,
gépesítette gyalogságát, és páncélos alakulatokat állított fel. E folyamattal párhuzamosan a korszerű haderők gépesítették az I. világháborúban még döntő többségében fogatolt szállítóeszközökkel rendelkező hadtápszervezeteiket is, mivel a szállításhoz használt állatok
által elvihető mennyiség korlátozott volt. Azonban - a brit és amerikai
hadiipar kivételével - egyetlen ország hadiipara sem volt képes gyalogságának, tüzérségének és hadtápszervezeteinek teljes körű motorizálására. A megfelelő terepjáró képességgel rendelkező teherautók
nagy darabszámú gyártása – ezáltal a gépkocsizó hadosztályok, illetve a gépesített hadtápszervezetek felállítása – gazdasági és ipari korlátokba ütközött a német, a szovjet és a magyar haderőben is.
Ez a körülmény tette megkerülhetetlenné a lovassági szervezetek
(sereglovasság4, csapatlovasság, ill. fogatolt tüzérség és hadtáp) további fenntartását, aminek elmaradása esetén a haderő rendszerint
nem volt képes megoldani feladatait (a gépesített és páncélos
magasabbegységek gyalogsággal való követése, tüzérség mobilizálása, hadtápellátás biztosítása). Dr. Végh Ferenc vezérezredes kutatásai szerint a II. világháborúban „a lovak alkalmazása az egyes
nemzetek katonai stratégiájának volt függvénye, és függött a nemzetgazdaság fejlettségétől. A háború folyamán Németország és a
Szovjetunió több mint 6 000 000 lovat alkalmazott. A motorizáció növelte a csapatok mozgékonyságát és a sebességét, amellyel a lovak
már nehezen tudtak lépést tartani. Azonban az olajellátás elégtelensége és a szállítandó hadianyag nagy mennyisége miatt mégis csak
a lóvontatta szállítmányok kerültek előtérbe.”5
A fogatolt vonatalakulatoknak – 1941-45-ben az Egyesült Államok
haderejét kivéve – a második világháború végéig meghatározó szerepük volt az anyagszállításban-, utánpótlásban és az ellátó-szállító
4 A második világháború során a sereglovasság szervezése mennyiségileg és
minőségileg is magas szintet ért el. A szovjetek 81 lovashadosztállyal
rendelkeztek, míg a németek 6 ilyen szervezetet vetettek harcba. Mindkét
haderő felállította lovashadtesteit is. A Magyar Királyi Honvédség 1938-1942
között két lovasdandárral, ezt követően egy lovashadosztállyal rendelkezett.
5 Dr. Végh Ferenc: Lovassággal a harckocsik ellen! Mítosz vagy valóság? - Lovak
és lovasság a II. Világháborúban I-II. rész Haditechnika, 2013. évi 1-2. sz.
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szervezetek működésében. Kizárólagos szerepük a vasút megjelenése, fejlődése és katonai alkalmazása után megszűnt. A gépjárművek
elterjedésével az utánpótlási rendszer szerkezete a két világháború
között további fejlődésen ment keresztül, de a fogatolt vonatalakulatok egészen a hadsereg-tagozatig az ellátási rendszer meghatározó
elemei maradtak.
A II. világháborút követő évtizedekben a haderőket és azok hadtápellátását egyaránt gépesítették. A hadtápellátás eszköze a vasút
mellett ekkortól a tehergépkocsi lett, kiegészülve a légiszállítás és a
légi ellátás adta korszerű lehetőségekkel. Megjegyzendő, hogy a nehéz, magashegyi viszonyok között a mai napig részben a málházott
szállítási mód maradt meg a haderők egy részénél.

1. A napóleoni francia haderő fogatolt szállítószervezetei és ellátása
A nagy francia forradalmat követően a francia haderő fogatolt szállítóelemeit még polgári vállalkozói rendszerben üzemeltették, ám az
egyre mozgékonyabbá váló hadviselés a forradalmi, majd a napóleoni háborúk (1792-1815) során már kikényszerítette a fogatolt vonatszervezetek regularizálását, szervezetszerű katonai szállító zászlóaljak felállítását.
A napóleoni haderő manőverező magasabbegységeit csak jelentős
mértékben megerősített és mobilizált hadtápszervezet tudta kiszolgálni. Ezt a felfokozott ellátási követelményt csak a szekerészet bázisán létrehozott új fogatolt hadtáp szervezeti elemekkel tudták megoldani. „Minden hadosztályban ellátó zászlóaljat rendszeresítettek
120 szekérrel.”6
Emellett „a francia hadsereg anyag-utánpótlási rendszere teljes
egészében egy szállító hadtest, az 1807-ben létrehozott, úgynevezett
trének, azaz fogatkaravánok kezében volt. 1811 és 1812 folyamán
Napóleon fokozatosan huszonhat zászlóaljra bővítette a tréneket,
9336 társzekérrel, mintegy 32 500 lóval, hatezer tartalék lóval…A
császár fölismerte, hogy a másfél tonna teherbírású, súlyos szekerek
mozgatása csak a legjobb utakon nem okoz nehézséget. Ennél fogva
nyolc zászlóaljat könnyebb szekerekkel szerelt föl, de vonakodott
6 Füzi Imre (szerk.): Az egyetemes és magyar hadművészet fejlődése az ókortól
napjainkig. Tankönyv. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1986. 50. o.
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ezek számának növelésétől, mert azzal a szükséges lovak számát is
növelte volna: egy másfél tonnával megrakott szekeret négy ló tudott
elhúzni, kettő viszont nem boldogult egy könnyebb, háromnegyed
tonnás rakományúval.”7 A lovas szállítószervezetek létrehozása alapvető feltétele volt az ellátásigényes lovashadtestek - különösen a nehézlovasság – működésének is.8

2. Fogatolt szállítás a Habsburg Birodalom haderejében, majd az Osztrák-Magyar Monarchiában a századfordulóig
A Habsburg Birodalom hadvezetése a 18. századtól a reguláris
haderő szállítószolgálatainál rendszeresített fogatolt szállítójárműveket. Militär-Fuhrwesen-Corps elnevezéssel egy külön testületet
hoztak létre, amely nem egyszerűen csak a hadsereg utánpótlásának
a szállítását végezte, de esetenként a közvetlen harci feladatokba történő bekapcsolódást, a tüzérség lövegeinek fogatolását is ellátta, beleértve a harcmezőn történő lövegmozgatást is.
Megjelent – elsősorban a haderőben - az állategészségügyi szakterület is. A pata kezelése, gyógyítása a polgári életben a kovácsok
dolga volt, akiknek szerszám- és ismeretanyagára a 17-18. század
óta nagy hatást gyakorolt az állandó katonaság és az elsősorban itt
meghonosodott lóorvoslás tudománya.
Az Osztrák Császárság haderejében már a napóleoni háborúk során, illetve az azt követő évtizedekben kiforrottá vált a haderő hadtápellátásának rendszere.
Az 1859-es solferinói csata időszakában „a tartalékos csapattisztektől irányított ellátó lépcsők nem mindig mozoghattak a saját kötelékeikkel, mert akadályozták a hadműveleti célok végrehajtását. Ezért
az élelmet szállító kocsik éjszaka zárkóztak fel… hadosztályaikhoz. A
magazinolás… cikkcsoportok szerinti, mozgó raktározást jelentett…
Az elfoglalt területeken mindenütt zsákokban gyűjtött kukoricát, rizst,
továbbá vágómarhát, igásállatokat, bálázott szénát, zabot, szivart,
7 Adam Zamoyski: 1812 - Napóleon végzetes oroszországi hadjárata. Park
Könyvkiadó, Budapest, 2008. 101. o.
8 Turcsányi Károly – Hegedűs Ernő: A napóleoni haderő manőverező hadviselése,
a manőverező és a mélységi lovassági alkalmazások vizsgálata, a lovasság
ellátási sajátosságai III. rész. Katonai Logisztika 2012. évi 1. szám
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dohányt, sót, bort, konyakot kellett rekvirálni. Az utánpótló magazinoknak – az 1. és a 2. ellátta a 2., 3. és 7. hadtest szállítóoszlopait, a
3. pedig az 5., a 8. hadtest, a főhadiszállás és a lovashadosztály hadtápját – a kijelölt körzetekben dohány- és sóhivatalokat kellett felállítaniuk, országos járműveket kellett kirendelniük – kétfogatú 6
mázsa, négyfogatú 10 mázsa teherbírással, mérföldenként 5
krajcár díj ellenében –, továbbá biztosítaniuk kellett a katonáknak
napi 6 krajcár külön zsoldot, amit vagy a markotányosoknál vagy a
helybelieknél vásárolt cikkekre lehetett költeni.
A hadtestek szállítóoszlopai 20-20 tábori pékséget működtettek… továbbá 16-16 kincstári szekérrel rendelkeztek, amelyek a
kirendelt kocsik mellett a hadtápszolgálat magját képezték… Az
erődnégyszögben felhalmozott, majd a Milánóig vasúton szállított
lőszert, tartalék felszerelést 3 1/2 mérföld (egy német mérföld = 7,5
km) hosszú kocsioszlopok szállították a hadsereg után. Az első, jobbára kincstári szekerekből álló csoportok a lőszert és hadfelszerelést, mögötte a rekvirált országos járművek az élelmet vitték – külön a kenyeret, lisztet, rizst vagy kukoricát, bort, a mészárosoktól előkészített húst, majd a marhacsordákat, a dohány-, a szivar- és sóporciókat, az emésztési zavarokat csillapító konyakos hordókat, amelyek hamar eltűntek és spiritusszal kellett pótolni őket.
A hadosztály ellátó részlegei menet közben vételeztek, ezért végig kellett várniuk a magazinok vonulását. A hadtáp késése miatt a
katonák kenyér helyett pénzt kaptak, hogy a helybéliektől vásároljanak. Ilyenkor a tisztek szétszéledtek, a tiszthelyettesekre óriási teher
hárult. Igyekeztek megtölteni a zászlóaljak kocsijait, majd sokszor
pénzért árusították a kenyeret, sót, spirituszt … Az ellátási szokás –
reggel 9 órára kiosztani az éjszaka főtt marhahúst és a levest, és a
hadművelet utána kezdődik – néha annyiban módosult, hogy a hiányzó húst a rekvirált rizs pótolta, vagy semmi, mert vagy valahol elakadtak az üstöket szállító szekerek, vagy a rizs hiányzott, vagy a harci
feladat korai indulást követelt … Minden hadtest felpakolt, a legszigorúbb kötelékrendben menetelt az ezred bogrács-szekerekkel, a
markotányos kocsikkal, az ütegekkel, lőszeres-, maródi és sebesültszállító kordékkal, ökörfogatokkal.
A hadsereg részei legkevesebb 5000 kincstári és országos járműből álltak, és teljes menethosszuk 10 órát tett ki.”9

9 Bencze László: Solferino. 2002 http://mek.oszk.hu/05000/05006/html/
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1. ábra. 1888. mintájú osztrák hadsereg élelmezési kocsi
Az Osztrák-Magyar Monarchiában a 19. század végén az osztrákmagyar vonatcsapat (Traintruppe) három vonatezredből állt; minden
vonatezred békében öt vonatosztályra (Train-Division) tagozódott.
Békében 15 vonatosztály és 85 vonatszázad, a megszállott tartományokban pedig 5 hegyi vonatszázad, továbbá 4 vonatosztálynál egyegy hegyi vonatszázad számára szolgáló keret volt megszervezve.
Fegyverzetük főként az önvédelmet szolgálta elsődleges (szállító)
feladataik akadályozása nélkül: a tisztek és altisztek számára lovassági kard, a legénység számára utászkard, az altisztek részére forgópisztoly, a vonatkatonáknál hátultöltő karabély volt rendszeresítve.

2. ábra. 1882. mintájú osztrák anyagkocsi egészségügyi változata.
A megemelt első rész alá befordulhatott a kisebb méretű kerék,
csökkentve a fordulókört
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A haderőben a nagy mennyiségű szekér alkalmazásával együtt járt
a javítószervezetek létrehozása is. Az Osztrák-Magyar Monarchiában a kisebb javításokat a hadtest vonattelepen, a nagyobbakat hadsereg javítóműhelyekben végezték. A háborús időszakban telepítetten is működtek tábori járműjavító műhelyek (asztalos, bognár, kovács, lakatos), amelyek mind a kincstári, mind az országos járműveket, mozgó konyhákat stb. javították. Ezek a javítószervezetek tekinthetők a későbbi mobil javítószervezetek elődeinek, megalapítóinak.

3. Az önálló magyar haderő fogatolt szállítása az 1848as forradalom alatt és a magyar háttéripar
A közlekedési viszonyok Magyarországon még a 19. században is
nagyon kedvezőtlenek voltak. Épített kőutak (makadám) alig fordultak
elő. A Kárpát-medencében a parasztgazdaságok teherszállítása, a
háziipar és a kereskedelem áruforgalma ennek ellenére évszázadokon keresztül döntő részben kerekes járművekkel történt. Ezen járművek között meghatározó szerepe mindenkor a négykerekű szekereknek volt. A szállítás eszközei mindenütt hozzátartoznak a parasztgazdaságok ingóságaihoz.
A szekereknek már a középkor folyamán két fő változata alakult ki:
a mezőgazdaságban használatos kisebb méretű könnyű parasztszekér és az ipari tevékenységekhez (bányászat, fakitermelés stb.)
kötődően alkalmazott nehéz, vasalt kocsi. A Magyarországon használt kerekes járművek középkori fejlődésére különösen nagy hatással
volt a telepes német népesség és az osztrák-bajor térséggel kiépült
gazdasági kapcsolatrendszer. A bányászat, az erdei iparok és a távolsági áruszállítás igényeihez igazodva, főként a hazai németség
készített és használt nehéz, vasalt szekereket, vasráffal, láncokkal,
vaspálcákkal megerősített teherszállító járműveket.
A falusi magyar kerekesek, kerékgyártók a könnyű, vasalás nélküli
fakószekerek készítésében jeleskedtek. A tengely hosszúsága és a
kerekek nyomvonalainak távolsága tájanként, járműtípusonként eltért.
Az alföldi homokon, a tengelyig érő sáros utakon nehéz, vasas szekereket nem is használhattak volna. Mindkét eszköz szerepet kapott
a haderő tevékenységének támogatása érdekében végzett hadiszállítások során.
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A fogatolt szállítójárművek gyártása a könnyű, vasalatlan kerékkel
szerelt falusi parasztszekerek esetében évszázadokon keresztül a
falusi háziipar struktúrájára épült (bognár- és kovácsműhelyek). A
német típusú nehéz vasalt szekerek azonban – tekintettel a nagyobb
mennyiségű vasalkatrész, vasalás legyártására – a városok céhes
ipari hátterét igényelte már a középkorban is. A 18. századi céhkataszter nyomán a bognároknak (kerékgyártóknak) 54 önálló céhszervezetéről tudunk, a kovácsokkal pedig 73 településen létesítettek közös céhet ezek a vállalkozások. Természetesen - mivel a mesterség a
közlekedés és teherszállítás számára nélkülözhetetlen járműveket, a
mezei gazdálkodásban szükséges munkaeszközöket készített (tehát
alapvető szükségleteket látott el), ezért a kis falvakban is voltak művelői, akik sosem tömörültek céhbe, és városi céhekhez sem csatlakoztak. A járművek gyártása tehát olyan mértékben igényelt városiasodott ipari hátteret, amilyen mértékben azok fémalkatrészeket tartalmaztak.
Azonban nemcsak a fém-, de a faipari munkák egy része is
strukturáltabb ipari hátteret igényelt. Küllős kereket csak képzett,
szerszámokkal jól felszerelt kézművesek tudtak készíteni. A kerékagy
kifúrása, a küllőknek szolgáló csaplyukak elkészítése aprólékos, pontos munkát kíván. Ezzel a feladattal még az a fúró-faragó parasztgazda is kerékgyártóhoz fordult, aki a többi szekéralkatrészt el tudta
készíteni magának. A kerékgyártónál beküllőzött új kerékre a kovács
tett vasabroncsból készült sínt, ráfot, ami óvta a talpakat a gyors kopástól, s abroncsba fogta, erősítette a kereket. A teljes szekérgyártás
folyamatát felölelő szekérgyártó központok (kocsigyártó vállalkozások) többnyire városokban, mezővárosokban alakultak ki. Említhetők
azonban falusi kerékgyártó központok is, melyek főként erdős vidéken, nagyobb forgalmi központok, fuvaros, szekeres tömörülések közelében működtek.
A kocsis lószerszámot Magyarországon már a középkor végén is
iparosok, céhekbe tömörült szíjgyártók készítették. Ők látták el a falvak népét, a parasztságot, s nagyban hozzájárultak a lószerszám
formai tökéletesítéséhez, terminológiai egységesítéséhez az egész
magyar nyelvterületen.
A kocsizással együtt terjedt a lovak patkolása, amelyre szintén a
kovácsműhelyek vállalkoztak. A magyarság csak a honfoglalás után
ismerkedett meg a patkóval. (A sztyeppei népek még a 20. század
elején sem vasalták lovaikat.) A középkori magyar patkóleletek a közép-európai germán típussal mutatnak formai azonosságot. A lópat123

kónak sok formája, változata ismeretes (téli éles patkó, nyári sima
patkó). A bognárok és kerékgyártók által készített küllős fakerekek
ráfjainak hosszra-vágását, majd a körré formálását nagy pontossággal végezték, mely nagy gyakorlatot igényelt. A körré hajlított lapos
vasat összeillesztették és kovácshegesztéssel rögzítették, majd egy
nagy kemencében felhevítették, és amikor az kellően kitágult, ráhelyezték a kerékre és lehűtötték. A kerék talpfáira rászorult ráfot néhány helyen átfúrva kovácsszöggel is rögzítették.
A gőzvasút kiépítettsége is kezdetleges volt, hiszen a 19. század
közepén vonat csak Pest-Vác és Pest-Szolnok között közlekedett. (A
korszak haderői ezért – a hadseregek hadianyag- és nyersanyagszállítási igényeinek kielégítésére - a szárazföldi szállítási lehetőségek mellett nagymértékben alkalmazták a víziszállítás kínálta lehetőségeket.)
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején is a legfontosabb anyagszállítási eszköz volt a szekér, amely a szekerészet szervezetébe tartozott. Az anyagi- és élőerők szállításáról a Hadügyminisztérium III. táborkari osztálya gondoskodott. A szállított anyagi
készletek nagyságát központilag nem szabályozták, így azt a hadtestés hadseregparancsnokok határozták meg az előttük álló feladatok
függvényében. Figyelemmel voltak arra is, hogy azok nagysága hátrányosan ne befolyásolja a harci tevékenységeket a sereg mozgásának akadályozásával. A honvéd szekerészkar megszervezésénél, bár
igénybe vették a császári-királyi hadseregben tapasztalatot szerzett
szállító szaktiszteket, azok jelentős része 1849 januárjában kivált a
szolgálatból. Többnyire kiszolgált huszár altisztekből, lóhoz értő gazdálkodó egykori huszártisztekből alakult ki az új szekerészkari vezetés. A szekerészkar leginkább a lőszertartalék hadszíntéri mozgatását, illetve a csapatok málhájának, valamint a tábori sütödék anyagának szállítását volt hivatott ellátni. A hiányzó kapacitást a lakosság
köréből bevont előfogatokkal pótolták. Ez azt jelentette, hogy a felvonulási útvonal mentén elhelyezkedő településeken található, vagy a
kormánybiztosok által a környékről kirendelt szekereket, illetve lovakat vették igénybe szabott díjazás fejében a katonai szállítások elvégzésére. Ez általában egyszeri alkalomra és konkrét feladat elvégzésére szólt, így mindig újabb és újabb fuvarost kellett speciális katonai feladatok végzésére kioktatni. Ha a felszerelés és az élelmezés,
esetleg a katonák szállításáról volt szó, nem volt nagyobb baj, a
rendszer általában – ha kisebb fennakadásokkal is – működött. Tökéletesen működött viszont az előfogatos rendszer a sebesültszállításban. A szabadságharc alatti társadalmi összefogás szép példái voltak
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a szénával bélelt sebesültszállító szekéroszlopok, amelyek ha lassan
is, de biztosan eljuttatták az ütközetek helyszínétől 10-20 kilométerre
felállított szükségkórházakba a sebesült katonákat. Ezt követően
ugyanezzel a módszerrel szervezték meg a sebesültek továbbszállítását a sokszor kétnapi távolságra lévő állandó kórházba.

4. Az I. világháború időszakában alkalmazott osztrákmagyar fogatolt szállítószervezetek
A fogatolt szállítás rendszere a napóleoni háborúktól az I. világháború befejezéséig nem sokat változott, technikai háttere azonban – a
vasút megjelenése és elterjedése következtében - módosult valamelyest. Az első világháború során az Osztrák-Magyar Monarchia nagy
létszámú haderejének fenntartása jelentős anyagmennyiséget igényelt, főleg lőszerből, élelmiszerből és ruházatból. Az ebből fakadó
növekvő szállítási gondok egyre jelentősebb mértékben érintették a
haderőt, a fegyveres tevékenységek, a fegyverek korszerűsödése (pl.
tüzérség arányának növekedése, repülő- és gépkocsizó csapatok
megjelenése stb.), azok kiszolgálása egyre nagyobb feladat elé állította a hadvezetést.
Ebben a helyzetben nagy segítséget jelentett a szállítás gépesítése – a vasút segítségével. A mögöttes területről - ameddig csak lehetséges volt - vasúton szállították az anyagokat a hadműveleti területre. Az anyagi szállítmányokat a vasúti felvételező helyekről a csapatokig azonban már a vonatcsapatok szállítóoszlopai jutatták el, a
fogatolt járművekből álló vonatalakulatokkal. Szervezetileg az ellátott
egység vagy magasabbegység jellegétől (méretétől) függően szervezték csapatvonatba vagy seregvonatba a fogatolt járműveket.
Zászlóalj-, ill. ezredszinten a csapatvonatok feladata volt az utánpótlási anyagok szállítása, míg hadosztály, hadtest és hadsereg szintjén
ez a tevékenység a seregvonatok állományába szervezett szállítóoszlopok feladata volt. Az anyagbiztosítási feladatok ellátására a
hadsereg-főparancsnokságok alárendeltségében hadtáp főparancsnokság, szállásmesteri törzs alakult.10
A nagyszámú ló ellátása érdekében fogatolt eszközökkel kellett
szállítani a szénát és a zabot, de esetenként a vizet is. Az Osztrák10 Dr. Szabó József János: A magyar katonai szállítás története
http://www.bunker.gportal.hu/gindex.php?pg=7189592
(Hozzáférés: 2015. október 22.)
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Magyar Hadseregben a vízellátás biztosítására a négykerekű lófogatú 745 literes, a kétkerekű lófogatú 534 literes víztartók szolgáltak.
Ezeket az 100 literes vashordók, a 36 literes vízszállító hordócskák
egészítették ki.

3. ábra. Magyar gyalogos katonák és huszárok szekérrel az első világháborúban, 1915-ben (Fortepan 92431)
A napóleoni háborúkhoz képest kis mértékben korszerűsödött a
fogatolt szállítás eszköze, a szekér is. Nagy jelentősége volt a szekér
fejlődésében a vastengelyre való áttérésnek. A fatengely egykor főként bükkfából készült, s 3-4 naponta zsírral, hájjal kenték. A vastengelyhez kapcsolódóan több új alkatrész terjedt el. Legfontosabb a fatengely térkitöltő szerepét és a rákerülő elemek rögzítésének feladatát átvevő, továbbra is fából készülő tengelyágy. A váltás fokozatosan
ment végbe az első világháborúig.11 A magyar katonai alkalmazásba
11 A polgári életben - egy 1897. évi összeírás szerint - a szekerek 10%-a, 1565
darab volt vastengelyű, közel 90%-a (14 787 darab) pedig még fatengelyű volt.
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vett fogatolt járművek alapját képező szekerek ilyen módon 1914-re
érték el technikai kiforrottságuknak azt a végállapotát, amely azután
egészen az ötvenes évekig – hadrendben történő alkalmazásuk végéig – nem változott.
A 19. század végén, Magyarországon - a több tízezer bognáron és
kovácson kívül – már 223 önálló kocsigyártó üzem foglalkozott
kocsikészítéssel. Ezek közül 8 kocsigyártó üzem tekinthető valódi
gyárnak. Ebből 4 Budapesten, 2 Pozsonyban, 1 Vácott, 1 pedig Debrecenben működött. A kocsigyárak közül a legrégibb a Kölber testvéreké volt Pesten. A kocsigyárak már elsősorban rugós (féderes) járműveket készítettek, szekereket kevésbé gyártottak, azonban háborús időkben jelentős szerephez jutottak a haderő fogatolt szállítójármű (országos jármű) igényének kielégítésében. Hatással voltak a
kocsigyárak a gazdasági kocsik és szekerek gyártására azzal, hogy
sok falusi bognárlegényt alkalmaztak, akik közül később 950-en önállósodott mesterként kamatoztatták a gyárban szerzett ismereteket. A
kocsigyárak ezáltal a magyar paraszti szekerek és kocsik egységesítését is serkentették.

5. Fogatolt szállítás a magyar haderőben a II. világháborút megelőző időszakban
Az I. világháborút követően a trianoni határokon belül maradt vonatanyagot a román csapatok - az általuk a laktanyákban és raktárakban talált más anyagokhoz hasonlóan - kivitték az országból. A
vonatanyagokhoz tartoztak a fogatolt járművek, főzőeszközök, bognár-, kovács-, nyerges- és patkolószerszámok. A vonatanyagokkal
együtt valósult meg a csapatok lófelszereléssel (a hátas-, hámos-,
málháslovak és málhás állatok felszerelési tárgyai, a hozzájuk tartozó
patkolóanyagokkal) történő ellátása is. A trianoni diktátum alapján a
Szövetséges Katonai Ellenőrző Bizottság „a vonatosztagnál tarható
járművek számát is meghatározta, osztagonként 38 db országos jármű, 14 db mozgó konyha, 1 db személygépkocsi, 1 db teherkocsi és
1 db pótkocsi hadrendben tartását engedélyezte.12
Az 1921-ben létrejött Magyar Királyi Honvédségben az első világháborús tapasztalatok alapján építették fel a seregtestek és hadmű12 Horváth Attila: A Magyar Királyi Honvédség szállító szolgálat szervezeti
kereteinek megteremtése: II. rész. Katonai Logisztika 1997. évi 3. sz. 209. o.
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veleti egységek ellátó- és szállítószolgálatát. A honvédség sem a
haderő, sem pedig a hadtápszolgálat gépesítését nem tudta teljes
mértékben megoldani a következő három évtizedben. Azonban a
Magyar Királyi Honvédség kiépítésének és fejlesztésének korai évei
alatt megalkották a katonai gazdászat elvi és szervezeti rendszerét,
megszerkesztették a szolgálat különböző ágaira vonatkozó béke és
háborús szabályzatokat.13 Az anyagi ellátás folyamatában a hadosztály, a hadtest és a hadsereg is részt vett, azonban a végrehajtás
súlypontja a hadosztályra került. Az 1924-ben kiadott Harcászati
Szabályzatban a hadműveleti területen az utánszállítással és az ellátással kapcsolatos szabályzat előírásai főként a hadosztályokra vonatkoztak. A vonatosztag parancsnokok a katonai körletek területén
diszlokáló valamennyi fegyvernem és intézet vonata és azok felszerelése tekintetében szemlejoggal bírtak. (Ez alól a tüzérség vonata mert az ellátási rendszere eltért a többi fegyvernemétől - és a lovasság lovai és málhásállatai jelentettek kivételt.)
A Magyar Királyi Honvédség anyagi szolgálatának legfelsőbb
anyagellátó szerve a Honvédelmi Minisztérium Anyagi Főcsoportfőnökség volt. Ennek funkciók szerint kialakult osztályai 1938 és 1941
között az alábbiak voltak:
- 1/c. osztály – anyagi elvi ügyek, iparfejlesztés;
- 2/é. osztály – élelmezési ellátás;
- 2/i. osztály – illetmények és kártérítési ügyek, a gazdászat –
közigazgatási szolgálat irányítása;
- 2/r. osztály – ruházati és felszerelési anyagokkal való ellátás;
- 3/a. osztály – fegyver- és optika anyagellátás;
- 3/b. osztály – gépjárművekkel, gépi harceszközökkel, kerékpárokkal és üzemanyaggal való ellátás;
- 3/c. osztály – lőpor-, lőszer- és robbanóanyag-ellátás;
- 5. osztály – fogatolt vonatanyag, lófelszerelés ellátása;
- 6/k. osztály – honvédelmi költségvetés;
- 11. osztály – laktanyák, lő- és gyakorlóterek építése, laktanya
berendezési tárgyakkal való ellátása;
- 12. osztály – egészségügyi szolgálat irányítása.

13 Utasítás az anyagi szolgálat ellátására. Szabályzatkiadó, Stádium Nyomda,
Budapest, 1936.
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A húszas évek magyar haderőszervezetére jellemző vegyes dandároknak nem volt önálló seregvonatuk. Állományukba mindössze
csak 1-1 vonatosztagot és autóosztagot szerveztek, amelyek feladata
békében a kiképzési feladatok végrehajtására korlátozódott. A fogatolt hadtápellátás korszerű harc viszonyai között mutatkozó korlátait
már a harmincas évek elején felismerték. „A csapatvonat nagysága a
korszerű fegyverek fokozott beállítása folytán (főleg sok lőszer kell)
növekvő tendenciát mutat. … Az utánszállítás terén a fogatolt lépcsőket főleg a legelső vonalban küzdő szervezési egységekhez, tehát a
hadosztályhoz állítjuk be. Ezek állandó körmozgást végeznek a felvételező állomás és a felvételező hely (itt veszi át a csapat az utánszállított anyagokat) között. Hirtelen kiugró szállítási teljesítményekre
(súly, szállítási idő rövidsége) fogatolt oszlopok nem alkalmasak.
Szállítástechnikailag az országos jármű (szekér) bír nagy jelentőséggel. Megrakás 4-5 q-val.”14
Az utánszállítási lépcsők fogatolt járműveinek kiváltása tehergépkocsikkal egyértelműen gyorsította volna az utánszállítási rendszert.
A korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló gépkocsioszlopokat
azonban csak a gyorscsapatok, illetve a Fővezérség közvetlen szervezetek hadrendjébe állítottak be.15 Ugyanakkor „elismerve azt a
tényt, hogy a fogatolt vonatok a hadseregek alkalmazásának a gátjaivá váltak, megítélésünk szerint azonban a működésüket a katonai
értelemben vett modernizáció meghatározta, mivel több fajta anyaggal kellett a csapatokat ellátni.”16
1933. augusztus 1-től „szakítottak az ellátási szintek láncszerű
összekapcsolódásával. Az utánpótlást a központilag végrehajtott
utánszállítással tervezték megoldani.
A változtatást elsősorban az tette szükségessé, hogy a seregvonatokat csökkentették a seregtesteknél a mozgékonyság javítása érdekében. Az ellátás súlypontja a hadosztályról a hadsereg-tagozatra tevődött át, ezáltal megnövekedett a szállítási távolság.”17

14 Náray Antal: A korszerű honvédelem kérdései Budapest, 1933. Pallas Irod. és
Nyomdai Rt.
15 Horváth Attila: Az utánszállítás elméletében bekövetkezett változások az 1930as években Hadmérnök VII. évf. 4. szám - 2012. december 58. o.
16 Horváth Attila: A Magyar Királyi Honvédség fogatolt vonatai kiképzésének
általános jellemzői 1922-1939. között. Katonai Logisztika 1996. évi 4. évf. 2. sz.
245. o.
17 Uo. 258. o.
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A CSAPATMOZGÁS TERVEZÉSI ADATAI18

1. sz. táblázat

Menetsebesség
óránként (km)

Napi menettávolság (km)

1. gyalogság

4

15-20

2. gyalog járőrök

5

25-30

3. lovasság

8

40- 50

4. lovas járőrök

10

100

10-12

60-80

6. tehergépkocsik

10-12

100-120

7. fogatolt vonatok

6-8

40-50

Csapatnem

5.

kerékpáros alakulatok

Azonban, amint az 1. sz. táblázat adataiból látható, a fogatolt vonatok mindössze a gyalogság és a lovasság menetütemét voltak képesek követni, a tehergépkocsin mozgó erőket (gépkocsizó gyalogság), illetve a páncélos- és a kerékpáros csapatokat már nem.
A korábbi vonatosztagok megnevezése 1935-től fogatolt vonatosztályra változott.19 A csapattesteknél a gazdasági hivatalok (GH)
végezték a vonatanyag kezelésével kapcsolatos feladatokat. A gazdasági hivatalok vezették a vonatanyagokkal kapcsolatos anyagnyilvántartásokat, rendelkeztek az anyagmozgásokról, gyűjtötték az azzal kapcsolatos beadványokat, biztosították a tárolás feltételeit.
Az ellátásért és utánszállításért való felelősségi területeket „a Fővezérség által meghatározott hadműveleti területen kijelölt körletekkel
különítették el. Eszerint megkülönböztettek „csapatkörletet", azon területet, amelyen a csapatok a vonattal bezárólag meneteltek, elhelyezkedtek vagy harcoltak.
A „vonatkörletet" a hadosztálynál és a hadtestnél jelöltek ki, azon
területet értették alatta, amelyeken a seregtestek seregvonata mozgott vagy elhelyezkedett.”20 A hadosztályok a saját vagy a
18 Horváth Attila: A hadseregek mozgásszervezésének változásai a második
világháborúig. Katonai Logisztika 1995 évi 3. sz. 233. o.
19 Uo. 254. o.
20 Horváth Attila: A háborús anyagellátás, utánpótlás elve és rendszere a két
világháború között. Katonai Logisztika 1998. évi 2. sz. 211. o.
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szolgálatiág-vezetők által kijelölt és biztosított szállítóeszközökkel továbbították a kiutalt anyagokat részben a felvételező helyekre, részben az adott szolgálati ág intézetéig.
A csapatokhoz a harc megvívásához szükséges anyagokat a felterjesztett igénylésük és a szolgálatiág-vezetők kiutalásai alapján, az
anyagi vezérkari tiszt utasításai szerint kapták meg.
A hadműveleti egységek rendszeresített szállítóeszközeikkel a felvételező helyről belső szállításokat végeztek a csapatok felé. A felvételező helyek a korábbi szolgálati áganként való település helyett
egységes rendszerben települtek az anyagi vezérkari tiszt által kijelölt
helyen, így a csapatok vételezése, illetve a kiszállítást végző
kocsioszlopok megrakása egy körletben történt, egyszerűsítve és lerövidítve ezzel az országos járművek megrakását.
Azonban „a seregvonatoknak olyan távolságot kellett áthidalniuk,
amely magát az anyagáramlás folyamatát merevítette meg. Az akkor
rendszeresített, főként fogatolt szállítóeszközökkel a mozgóháború
törvényei szerint előtérbe került a tér dimenziójának szerepe. A fogatolt kocsioszlopok túlsúlya … a mindenkori helyzethez való rugalmas
alkalmazkodás lehetőségét is kizárta.”21 1937-től az utánszállítás
súlypontját a folyamatosság és a rugalmasság feltételeinek megvalósítása érdekében a hadtestre helyezték át. 1938 őszén 232 fogatolt
vonatot és intézetet állítottak fel.22 Ennek ellenére a szállítóeszközök
elavultsága már a visszacsatolt területekre való bevonuláskor is
érezhető volt.

6. Fogatolt szállítás a II. világháború során a német, a
szovjet és a magyar haderőkben
6.1. A német haderő
Habár a haderő harcoló szervezeti elemeinek tekintélyes részét
motorizálták a németek, a hadtáp-szervezetekre – különösen a gyaloghadosztályok esetében – már kevesebb erőforrás jutott. Dr. Végh
Ferenc vezérezredes kutatásai szerint: „Bármennyire volt fejlett a
21 Uo. 222-223. o.
22 Horváth Attila: A Magyar Királyi Honvédség fogatolt vonatai kiképzésének
általános jellemzői 1922-1939. között. Katonai Logisztika 1996. évi 4. évf. 2. sz.
256. o.
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német ipar, nem volt képes a hadsereg egyre növekvő technikai igényeit kielégíteni. Az autógyártás sem állt a helyzet magaslatán, képtelen volt annyi járművet előállítani, mint amennyi a hadsereg teljes gépesítéséhez szükséges lett volna. A népesség aránya és a szakember-ellátottság sem segítette elő a gépesített erő megteremtését.”23 A
német hadtápszervezetek tehát részben fogatolt szállítóeszközöket
alkalmaztak.

4. ábra. Német H2 típusú fogatolt szállítójármű négy lóval,
az első ló felnyergelve
Az üzemanyaghiány önmagában is kikényszerítette a fogatolt szállítás legalább részleges alkalmazását a háború során. Ugyanis „a
rendelkezésre álló nyersolaj-készletek nem fedezték a gépesítés
szükségleteit. A német gazdaság tehát képtelen volt egy modern, teljesen motorizált hadsereg megteremtésére. Ezt a mobilitási képesség-hiányt a lovak tömeges alkalmazásával pótolták. A német haderő
a háború kezdetén az erőltetett gépesítés ellenére páncélos és gépesített csapatokból, lovak által vontatott járművek sokaságából és gyalogságból állt… A saját harckocsik alkalmazásának korai sikerei a lovasság felszámolásának megkezdésére serkentették a német hadvezetést. Ezzel szemben kiáltó ellentmondás, hogy 1942 után a német
hadsereg növelni kezdte a lóval felszerelt egységeinek számát
ugyanazon okok miatt, mint Lengyelország is tette, azaz az elégtelen
ipari termelés kapacitása miatt, és ezen kívül a Szovjetunió úttalan és
járhatatlan terepe, valamint Kelet-Európa sáros, csúszós útjain és er23 Dr. Végh Ferenc: Lovassággal a harckocsik ellen! Mítosz vagy valóság? - Lovak
és lovasság a II. Világháborúban I-II. rész. Haditechnika, 2013. évi 1-2. sz.
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dőségeiben végrehajtott menetei is erre kényszerítették… Minden
német lövészhadosztály állományába több ezer ló tartozott, és több
ezer ember gondoskodott a lovak ellátásáról.”24 Mivel a gyalogosan
haladó német lövész(gyalog)hadosztályok menetüteme eleve nem
volt – nem is lehetett – túlzottan magas, hadtápjuk esetében sem volt
kirívó a fogatolt szállítóeszközök alkalmazása.

5. ábra. Német fogatolt szállítójármű a Szovjetunióban
A német haderő mérete folyamatosan növekedett 1939-től, a gyaloghadosztályoktól emiatt még a meglévő tehergépkocsikat is elvonták az újonnan felállított gépkocsizó hadosztályokhoz. Az alkalmazott
fogatolt szállítójárművek száma ezáltal folyamatosan növekedett a II.
világháború során. „Németország 514 000 lóval lépett be 1939-ben a
háborúba. 1941. június 22-én a Szovjetunió megtámadásakor
750 000 lóvontatású löveggel és járművel rendelkezett… A rideg
orosz tél és az ezzel járó ellátatlanság megtizedelte a lóállományt.
1941 decemberében és 1942 januárjában 179 000 ló hullott el a fronton… A német hadsereg 1000 lovat vesztett naponta. A veszteségek
75%-a harci veszteség, 17%-a a túlterheltség miatti szívbetegség,
8%-a betegség, szenvedés, éhezés miatt következtek be… A szállítás hiánya és a tüzérség mozgatásának megszűnése megpecsételte
a támadók sorsát, mert megszűnt a mozgékonyságuk… A németek a
háború során átlagban 1 100 000 lovat tartottak harcrendben. Leginkább a gyalogságnál és a lóvontatású tüzérségnél alkalmazták őket.
A megszállt területeken elkobzott, zsákmányolt lovakkal sikeresen
24 Dr. Végh Ferenc: Lovassággal a harckocsik ellen! Mítosz vagy valóság? - Lovak
és lovasság a II. Világháborúban I-II. rész. Haditechnika, 2013. évi 1-2. sz.
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erősítették tartalékaikat.”25 A háború során – 1941-től - folyamatosan
növelték a sereglovasság szervezeti elemeinek számát is.

6. ábra. Német H1 típusú fogatolt jármű két lóval vontatva
A fogatolt, illetve a lovasított eszközök aránya a német hadiipar
1942 tavaszi mozgósítását követően sem csökkent.
„Az 1944-ben aktív 264 hadosztály közül a nagyarányú és rohamos gépesítés ellenére mindössze 42 volt páncélos vagy gépesített.
A gépesítettség aránya nem érte el a 20%-ot. A lövészhadosztályok
általában gyalogosan léptek harcba, a szállítás és vontatás 70%-át
lovak végezték. Az 1944-es típusú gyaloghadosztálynak 4600 lova,
1400 ló vontatta eszköze, 600 gépjárműve és 150 motorkerékpárja
volt… A háború során a német hadsereg összesen 2 700 000 lovat
vesztett el… Azonban a német hadsereg kettőssége (gépesítettség,
lovasság) a háború végig fennmaradt. Ugyanakkor a német háborús
tapasztalatok a gépesítés ellenére azt bizonyítják, hogy a lovak alkalmazása nélkülözhetetlen volt.”26
A 7. ábrán látható, hogy a német szekér rúdját úgy készítették el,
hogy szükség esetén ahhoz a vonóerő növelése érdekében még egy
vagy két ló hámfája hozzákapcsolható volt.

25 Dr. Végh Ferenc: Lovassággal a harckocsik ellen! Mítosz vagy valóság? - Lovak
és lovasság a II. Világháborúban I-II. rész. Haditechnika, 2013. évi 1-2. sz.
26 Uo.
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7. ábra. Fémszerkezetű német kétfogatú kocsi
A német fogatolt járművek építése annyiban haladta meg a szovjetet, illetve a magyart, hogy egyes típusoknál már teljesen fémépítésű
konstrukciókat alkalmaztak. Ugyanakkor R. L. DiNardo, az Egyesült
Államok tengerészgyalogsága vezérkari iskolájának professzora kutatásai alapján elmondható, hogy a német haderő a II. világháború során 75%-ban fogatolt eszközökkel végezte harctéri anyagszállításait.27 Ugyanakkor a német haderőben már megjelentek a korszerűbb,
rugózott gumikerékkel és lapos rakfelülettel felszerelt lovaskocsik is.
A szekereknél nem volt rugózás, a tengelyek fixen kapcsolódtak a
"felépítmény"-hez (alsövényhez). A rugózott kocsik felépítményeikben
azonban már nagyobb rakfelülettel rendelkeztek, terhelhetőségüket a
tengelyek és rakfelület közé szerelt fél-elliptikus laprugók ereje határozta meg.
A 8. ábrán látható eszközhöz kapcsolódva érdemes megjegyezni,
hogy ez a német szekér olyan megoldásokat mutat, amelyet a magyar szekereknél ritkán, vagy nem is alkalmaztak. A keréktengelyeknél nincs lőcs, amely összeköti azt az oldalfalakkal, megtámasztva
azt a kidőlés ellen a nagy belső terheléseknél. A magyar szekereknél
ez nem hiányzott, különösen fontos volt a katonai szolgálatban alkal27 R. L. DiNardo: Mechanized Juggernaut or Military Anachronism?, Stackpole
Books PA, 2008.
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mazott eszközöknél. A hámfák közvetlen rudazattal kerültek összekötésre az első tengellyel a jobb- és baloldalon. Érdekesség az is, hogy
a rúdtartóban helyezték el a kézifék karját, amely az első kerekeket
fékezte. A magyar katonai szekereken a jobb oldalfalhoz rögzített
csavarorsó forgatásával fékezték a hátsó kerekeket. Jól szemlélteti
ezt az 1888 M osztrák anyagi kocsi képe.

8. ábra. A német haderő könnyű fogatolt járműve a II. világháborúból
egy múzeumban
6.2. A szovjet haderő
A szovjet haderőnek – a német haderőhöz képest - egy közel háromszor akkora létszámú haderő ellátását kellett megoldania, miközben – féllánctalpas lövészszállító járművek hiányában – a gépesített
lövészek szállításának feladata is a tehergépkocsikra hárult. „Ezért
76, lovakkal felszerelt szállítózászlóalj (mindegyikben 500 ló) vett
részt az ellátásban. A lövészhadosztályok állományába több mint
3000 ló tartozott”.28
Ilyen módon a szovjet hadtáp tekintélyes mennyiségű fogatolt vonatanyaggal vonult fel a hadműveletekhez, és lényegében alig alkalmazott tehergépkocsikat. Ennek ellenére – a haderő méretét tekintve
– a hadtápellátó alakulatok részaránya jóval kisebb volt más haderőkéhez képest. Dr. Számvéber Norbert kutatásai szerint ugyanis „a
28 Dr. Végh Ferenc: Lovassággal a harckocsik ellen! Mítosz vagy valóság? - Lovak
és lovasság a II. Világháborúban I-II. rész. Haditechnika, 2013. évi 1-2. sz.
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szovjeteknél jóval kisebb volt a hadtáp-, utánszállító- és egyéb támogató alegységek létszámaránya.”29
Az orosz területen fellelhető kisméretű lovak – rendkívüli szívósságuk ellenére – csak kisebb szekerek vontatására voltak alkalmasak.
„Az orosz „panje” (kis lovak csoportjába tartozik, mint pl. a hucul ló)
igáslovak kemények voltak, kiváló málháslovak, hidegben megállták a
helyüket, azonban túl gyengék… egyes lövegek vontatásához. (Egy
négy tonna súlyú löveg vontatásához hat erős ló szükséges). Ezért a
vontatmányokat, szekereket könnyebb szerkezetűvé alakították át.” 30
Ezzel együtt a szovjet haderő - állományában 82 lovashadosztállyal
és jelentős létszámú, többségében fogatolt tüzérséggel - 1941-42ben mintegy 1 000 000 lóval rendelkezett.
Az alkalmazott lovak száma a háború második felében már 1,7-2
millió között mozgott, amelyek ellátásához a heti 25 000 tonna lótáp
sem bizonyult elegendőnek, miközben a ló-veszteségek – egy-egy
front támadó hadművelete során – elérték az állomány 40-70%-át.31 A
csekély arányú hadtáp, a nagy mennyiségű ló és a jelentős lóveszteségek ellenére azonban a szovjet haderő sikeresen eljutott
Berlinig, ami a fogatolt hadtápellátás működőképességét bizonyítja.
6.3. A magyar haderő
A magyar fogatolt szállítás – az I. világháborúhoz hasonló módon a II. világháborúban is zömében vasúti és fogatolt szállítással valósult
meg. A honvédség által elszenvedett doni katasztrófa részben a hadtápellátás problémáival magyarázható.
1942-ben a 2. magyar hadsereget mindössze a 101., 106. és
108. hadtápzászlóaljak, továbbá 96 – ellátó, szállító, egészségügyi és
műszaki – vonatalakulat támogatta. A 2. magyar hadsereg kötelékében alkalmazott „gyalogezredekbe nem állítottak be gépjárművet. 20
fogatolt, 6 tartalékjárművel, 26 taligával és 40 kerékpárral kellett
megoldaniuk az utánszállítást. A nagy távolságok, a rossz útviszonyok és az időjárás szinte lehetetlenné tették, hogy a lovakkal vonta-

29 Számvéber Norbert: Páncélosok a Tiszántúlon - Az alföldi páncéloscsata 1944
októberében. Paktum Nyomdaipari Társaság, Budapest, 2002. 127. o.
30 Dr. Végh Ferenc: Lovassággal a harckocsik ellen! Mítosz vagy valóság? - Lovak
és lovasság a II. Világháborúban I-II. rész. Haditechnika, 2013. évi 1-2. sz.
31 Sz. K. Kurkotkin: A szovjet fegyveres erők hadtápja a Nagy Honvédő
Háborúban. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1980. 60, 174, 193, 296-299. o.
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tott, kis teherbírású szekerek megfelelően ellássák az előrenyomuló
csapatokat. Egy szekér hasznos terhe mindössze 300–400 kg volt.

9. ábra. Magyar fogatolt szállítás a Don-kanyarban 1942 telén
Az utánszállítás súlya a második világháborúban részt vett korszerű haderőkben ezredeknél nagyobb alakulatok esetében már a gépkocsioszlopokon nyugodott. A fogatolt oszlopok csak kisegítésre, helyi szállításokra jöhettek tekintetbe.
A 2. hadsereg könnyűhadosztályait is ellátták már gépjárművekkel,
de az előírások szerint még összesen 470 fogat is tartozott szervezetébe. 70 tehergépkocsija, 22 motorkerékpárja, 55 személygépkocsija
és 17 egyéb gépkocsija még nem volt elegendő ahhoz, hogy fogatolt
járműveket már ne kelljen beállítani anyagszállításra. Ellátó oszlopokat ennélfogva nem is kaptak, s ellentétben a német ellátási rendszerrel, csak a hadtestek hadrendjében sikerült beállítani ilyeneket.”32
Ez a helyzet részben a magyar ipar korlátozott járműgyártóképességéből, részben az 1941-es Szovjetunió elleni támadó műveletek során elszenvedett gépjárműveszteségből, részben pedig a
német szövetséges ígért szállításainak részleges elmaradásából következett be.
32 Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország I. k.
Puedlo K. Debrecen, 2002. 117. o.
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10. ábra. A felsorakozott fogatolt vonat egy laktanyaudvaron
„A magyar csapatokat nagy nehézség elé állította ellátórészlegeinek elmaradottsága és állandó utánszállítási problémái. A
honvédség sok mozgósítást és az 1941 őszi keleti hadszíntéri hadműveleteket megjárt, valamint a szükséges békekiképzési gyakorlatokon részt vett gépjárműállományának nagy része 1942 elejére
használhatatlan állapotba került. A hat harckészültségi gyakorlaton és
részleges mozgósításon az ország gépjárműállományának 85 százaléka vett részt. Az utánszállításnál nélkülözhetetlen gépjárműfajtából,
a tehergépkocsiból ugyan 5907 volt a honvédség tulajdonában,
azonban hozzávetőlegesen csak 2000-et lehetett igénybe venni … A
személygépkocsi-hiányt csak a közúti forgalomból kivont polgári gépjárművekkel tudták pótolni … Az 1942. januári és márciusi tárgyalásokon a magyar katonai vezetők több ízben hívták fel a német tárgyaló fél figyelmét a magyar hadsereg megoldatlan utánszállítási problémáira. Nevezetesen arra, hogy „a csapatvonatok fogatolt járművekből állnak, gépkocsik sem ütközet-, sem az eleségvonatban
nincsenek. Ezért a csapatvonatok legfeljebb 10–15 km távolságról vételeznek fel.”
Megemlítették azt is, hogy a 60–70 tehergépkocsival, de főleg fogatolt járművekkel rendelkező könnyű hadosztályok vonatoszlopai
sem tudnak 40–80 km távolságnál messzebbre szállítani. A németek
mindezt tudomásul vették és ígéretüket adták, „hogy igyekeznek majd
a hadsereg részére bizonyos számú tehergépkocsit a csapatvonatok
számára szerezni.”
Az ígért gépjárműszállítások igen vontatottan és csak kis részben
valósultak meg … A 2. hadsereg alakulatai rendkívül szerény gépjár-
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műállománnyal kerültek ki a keleti hadszíntérre. Vonatlépcsőiknek
zöme csak fogatolt járművekkel rendelkezett.”33

11. ábra. Magyar szekér (országos jármű) vonatra rakása
a II. világháborúban
Az ellátás szállítóeszközei között túlsúlyban voltak tehát a fogatolt
eszközök, ami sok tekintetben korlátozta a haderő tevékenységét.
Azonban mégis volt a fogatolt vonatok alkalmazásának egy pozitív
vonatkozása: a benzinhiánnyal szembeni érzéketlenség. Ugyanis a
„gépjárművek használatát nagymértékben korlátozta az állandó
üzemanyaghiány… A hadsereg-parancsnokságnak úgyszólván literenként kellett minden egyes igénylést elbírálni és a fontosság sorrendje szerint kielégíteni. Az egész utánszállítás és a nagy
anyagokbani ellátás az állandó üzemanyag-krízis miatt mindvégig
válságban volt.” – olvasható a hadsereg főszállásmesteri osztályának
egy 1942. augusztus 31-i összeállításában.”34
Ez a probléma azonban kétségtelenül nem érintette a zabbal és
szénával „működő” fogatolt vonatoszlopok tevékenységét, amelyek –
33 Uo. 116-117. o.
34 Uo. 117. o.
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ha a szénnel üzemelő vasúti szállítás végpontjairól végeztek rászállításokat – teljességgel függetlenek maradhattak a benzinellátás háború során egyre elmélyültebbé váló zavaraitól. A háború végén, 1944ben felállított gyaloghadosztályok hadrendjében továbbra is ott tevékenykedett a fogatolt vonatosztály, amely 1 kocsizó légvédelmi géppuskás századból (12 géppuska), 9 kocsioszlopból, 1 élelmezőoszlopból, 1 egészségügyi oszlopból, 1 sütőoszlopból, 1 lóellátóoszlopból, 1 hadosztály tábori kórházból, illetve 1 ellátóoszlopból
állt.35

12. ábra. A Magyar Királyi Honvédség fogatolt vonatoszlopa
1940-ben (Fortepan 92548)
Kéri Kálmán – a Horthy-hadsereg vezérkari tisztjeként – így látta a
fogatolt hadtápellátás helyzetét: „Csak példának álljon itt egy 3 tonnás tehergépkocsi és egy fogatolt jármű teljesítményének összehasonlítása. Egy 3 tonnás tehergépkocsi kb.8-10 országos jármű terhet
képes elszállítani, és nem 25-30 km-re, hanem annak akár tízszeresére. Egy tehergépkocsi vezető 20-30 kocsist képes pótolni, és anynyival kevesebb katonát a megállapított létszámból elvenni és a harcos állományra meghagyni.”36
35 Uo. II. k. 278. o.
36 Kéri Kálmán visszaemlékezése, Budapest, 1982. XII. 7.
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7. Kitekintés a II. világháborút követő időszak magyar
viszonyaira
A háború okozta károk nemcsak a lóállományra terjedtek ki, de a
fogatolt szállítás eszközrendszerére is. „Lehetetlen megállapítani az
ország területéről kivitt, hadizsákmányként lefoglalt, a szárazföldi
harcok során megrongálódott és hátrahagyott … fogatolt országos
járművek számát.”37 Azonban a fogatolt szállítási technika – a gyalogság hadtápelemei, illetve a tüzérség egy részének fogatoltsága
mellett - a lovassági szervezetek további jelenléte miatt is átöröklődött
a II. világháború utáni haderőre. Az ötvenes évektől már lovasezredet
szerveztek, majd 1952-től állt fel az 1. lovashadosztály, amely főbb
elemeit tekintve 3 lovasezredből, 1 harckocsi rohamlöveg zászlóaljból
(SzU-76 önjáró löveg), 1 tüzérezredből és 1 légvédelmi tüzérosztályból, 1 műszaki zászlóaljból, valamint 1-1 híradó- és felderítőszázadból állt. 38 1953 őszén az 1. lovashadosztályt megszüntették, helyette
egyetlen huszárezredet szerveztek Miskolcon, mely háború esetén
egy lovashadosztályt tudott volna felállítani. Ennek tevékenysége
1954 novemberében fejeződött be.39
A lovas szervezeti elem megszüntetése felgyorsította a fogatolt
technikai eszközök kivonását a Magyar Néphadsereg hadrendjéből,
amelyek alkalmazása ekkortól a kisegítő gazdaságok – azaz nem
harcoló szervezetek – szintjére szorult vissza.
Még a hatvanas évek közepén-végén is így ír a magyar katonai
szakirodalom a hegyi harc során kivitelezett hadtápbiztosításról: „a
magasabbegységek egyes alárendeltjei olyan útviszonyok között
hajthatnak végre harcfeladatot, amikor az anyag eljuttatása részükre
kizárólag a kisegítő szállítási eszközök valamelyikével valósítható
meg (fogatolt jármű, málhás állat, drótkötélpálya). Ezeket szervesen
be kell illeszteni az utánszállítás rendszerébe.”40 Erre az időre a haderő harcoló elemeinek kötelékéből ugyan már „kikopott” az országos
37 Horváth Attila: A magyar közlekedési rendszert ért háborús károk és a
helyreállítás tapasztalatai 1944―1947. Katonai Logisztika 2004. évi 4. sz. 235. o.
38 Kelenik-Szabó-Ságvári-Zachar: A magyar huszár Corvina Kiadó, Budapest,
2000.
39 Dr. Hegedűs Ernő – Fröhlich Dávid: A lovasság eszközeinek fejlesztései a
Haditechnikai Intézetnél (1938 – 1954) II. rész. Haditechnika, 2015. évi 1. szám
40 Fábián Gyula: Erdős-hegyes terepen támadó összfegyvernemi hadsereg anyagi
biztosítása. Kandidátusi értekezés, ZMKA, 1964. In.: Hadigazdaság, hadtáp
elmélet, hadtáp biztosítás. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1990.
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jármű, ám a nyolcvanas évekig folyamatos alkalmazást nyert a BM
Határőrség kötelékében.41

Összegzés
A 17. században – a haderők anyagi szükségleteinek növekedésével – még polgári szállítóeszközöket vontak be a hadtápellátás feladataiba. A csapatok szállítási igényének biztosítására ökör- és lóvontatású szekereket, kocsikat vettek igénybe. Nagyjából 15 főre jutott egy szekér. Az ellátás gyakran rekviráláson alapult.
A 18. század elején felállított reguláris hadseregek műveletei során
- a csapatmozgásokhoz az állandóan rendelkezésre álló szállítóeszközök és raktárak birtokában - már kevésbé kellett a civil lakosságra
támaszkodni. A fogatolt hadtápszervezetek jelentős fejlődésen mentek keresztül a 18. századtól, a reguláris haderők létrejöttét követően.
Ekkorra a lóval vontatott szekerek kerültek előtérbe.
A napóleoni háborúk során a katonai anyagok szállítására lóvontatású kocsikat rendszeresítettek a hadseregekben. Minden hadosztályban ellátózászlóaljat rendszeresítettek 120 szekérrel. A hadjáratokban a szállítóoszlopok (vonatok) kialakításával biztosították a lőszer, az élelmiszer stb. eljuttatását a csapatokhoz.
A Habsburg Birodalom hadvezetése a 18. századtól a reguláris
haderő szállítószolgálatainál rendszeresített fogatolt szállítójárműveket. Militär-Fuhrwesen-Corps elnevezéssel egy külön testületet hoztak létre, amely a hadsereg utánpótlásának a szállítását végezte. Az
Osztrák-Magyar Monarchiában a 19. század végén az osztrákmagyar vonatcsapat (Traintruppe) három vonatezredből állt.
A fogatolt hadtápellátás rendszere a napóleoni háborúktól az I. világháború befejezéséig nem sokat változott. Az I. világháború során
nagy segítséget jelentett a vasúti szállítás, azonban a szállítmányokat
a vasúti felvételező helyekről a csapatokig továbbra is a vonatcsapatok fogatolt szállítóoszlopai jutatták el. Az I. világháborúban még döntő
többségében fogatolt szállítóeszközökkel rendelkeztek a hadtápszervezetek, a teherautó még csak igen kezdetleges állapotában és kis
mennyiségben jelent meg ekkor.
41 G-8. Vonat- és állategészségügyi anyaggazdálkodási szakutasítás.
Belügyminisztérium Anyagi és Technikai csoportfőnökség, 1966.
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A harmincas években kezdődött meg a gépesített hadtápszervezetek felállítása. Ez azonban gazdasági és ipari korlátokba ütközött a
német, a szovjet és a magyar haderőben is. A II. világháború során
Németország 514 000 lóval lépett be a háborúba 1939-ben. A Szovjetunió megtámadásakor a német haderő 750 000 lóvontatású löveggel és járművel rendelkezett. A németek a háború során átlagban
1 100 000 lovat tartottak harcrendben. Leginkább a gyalogságnál és a
lóvontatású tüzérségnél alkalmazták őket. A német haderő a világháború során 75%-ban fogatolt eszközökkel végezte harctéri anyagszállításait. A szovjet haderőben 1941-ben 76, lovakkal felszerelt szállítózászlóalj (mindegyikben 500 ló) vett részt az ellátásban. A lövészhadosztályok állományába több mint 3000 ló tartozott. Az alkalmazott lovak száma a háború második felében már 1,7-2 millió között mozgott.
A magyar hadtápellátás – az I. világháborúhoz hasonló módon - a II.
világháborúban is zömében vasúti és fogatolt szállítással valósult
meg. A honvédség által elszenvedett doni katasztrófa részben a hadtápellátás problémáival magyarázható. A 2. hadsereg alakulatai rendkívül szerény gépjárműállománnyal kerültek ki a keleti hadszíntérre.
Vonatlépcsőiknek zöme csak fogatolt járművekkel rendelkezett.
A fogatolt vonatalakulatoknak – 1941-45-ben az Egyesült Államok
haderejét kivéve – a második világháború végéig meghatározó szerepük volt az anyagszállításban, -utánpótlásban és az ellátószállítószervezetek működésében. Kizárólagos szerepük a vasút
megjelenése, fejlődése és katonai alkalmazása után megszűnt. A
gépjárművek elterjedésével az utánpótlási rendszer szerkezete a két
világháború között további fejlődésen ment keresztül, de a fogatolt
vonatalakulatok egészen a hadsereg-tagozatig az ellátási rendszer
meghatározó elemei maradtak.
A II. világháborút követő évtizedekben a haderőket – és azok hadtápellátását – egyaránt gépesítették. A hadtápellátás eszköze – a
vasút mellett – ekkortól a tehergépkocsi lett, kiegészülve a
légiszállítás és ellátás adta korszerű lehetőségekkel.
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Horváth Balázs Zsigmond

A BERLIN-BAGDAD VASÚTVONAL HATÁSA
A HADÁSZATI ERŐEGYENSÚLYRA, ILLETVE AZ ELSŐ
VILÁGHÁBORÚ KIROBBANÁSÁRA
Absztrakt
A szárazföldi szállítási rendszerek közül a legnagyobb jelentőségű –
és esetenként történelemformáló hatású – a vasút. A kontinenseket
összekötő Berlin-Bagdad vasútvonal építése Németország egyik legnagyobb vihart kavart vállalkozása volt az első világháború előtt. A
történészek egy része úgy tartja, hogy a nagy világégés egyik kiváltó
oka is ez volt. Az építkezés sorsát megannyi diplomáciai vita határozta meg, melyeket a jelen cikkben foglalunk össze. Áttekintésre kerül a
vasútvonal építésében érdekelt és ellenérdekelt nagyhatalmak néhány gazdasági, szállítási és geostratégiai jellemzője is.
Kulcsszavak: vasúti szállítás, Berlin-Bagdad vasútvonal, Németország, első világháború, Török Birodalom, Antant Szövetség

Bevezetés
A Berlin-Bagdad vasútvonal a XIX. század végének a talán legtöbbet vitatott és említett gazdasági vállalkozása volt. Ebben az összefoglaló közleményben nem egy szerelvényre vagy mozdonytípusra
koncentrálunk, hanem az I. világháborút megelőző történelmi korra és
arra a földrajzi területre, amit egy vakmerő vállalkozás alakított évtizedeken át.
A szárazföldi szállítási rendszerek közül a legnagyobb jelentőségű – kiemelt gazdasági, illetve katonai szerepe következtében és
esetenként történelemformáló hatása miatt – minden kétséget kizáróan a vasút. A szállítási módszerek közötti különbséget eltérő energiaigényük – ezáltal eltérő gazdaságosságuk – határozza meg. „Egy
adott tömegű hasznos teher tengerjáró hajón végzett szállításához 1
LE szükséges, míg ugyanennek a tehernek a szárazföldi szállításához vasúti szállításnál 4, közúton pedig már 10 LE-t kell igénybe venni. A szállítási folyamatokban, napjainkban is, túlsúllyal bír a hajózás,
Katonai Logisztika 2016/2. szám
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amelyet nagyságrendileg kisebb részarányokkal és sorrendben a
vasúti és a közúti szállítás követ.” [8]
Nagyfokú gazdaságossága miatt a vasút szerepe a 19. század közepe óta meghatározó a logisztikában, a kereskedelemben és a gazdaságban. „Az 1830-as években lendületet kapott vasútépítések öszszekapcsolták a vasérc- és szénmezőket egymással és a kikötőkkel
is, a nyersanyagok és a munkaerő szabad áramlása soha nem látott
ipari fellendülést hozott létre.” [9] A vasúti koncessziók a korszakban
az imperialista politika legjobb diplomáciai és kereskedelmi eszközei
voltak.
A vasút katonai alkalmazása az amerikai polgárháborúban (18611865) kezdett kibontakozni, majd a porosz-osztrák és a poroszfrancia háborúk idejére (1866-1870) ez a szállítási mód már egyértelműen bebizonyította meghatározó fontosságát a hadviselésben. „A
vasút geostratégiai szerepével, a vasútvonalak építésének lehetőségével (pl. „legészakibb vasútvonal” – a klimatikus korlátok vizsgálata)
kétségtelenül számos helyen foglalkozik a geopolitika és a katonaföldrajz szakirodalma, tekintettel annak vitathatatlan kereskedelmikatonai szerepére.” [8]
Hadászati vonatkozásai miatt nem véletlen, hogy Helmuth Karl
Bernhard von Moltke porosz királyi tábornagy felismerte a vasúti szállítás jelentőségét, pártolta a vasútépítést. Haditerveiben a nagy létszámú hadseregek mozgósítását és átcsoportosítását már tudatosan
a kor legmodernebb szállítóeszközére, a vasútra helyezte. Moltke
meg volt győződve arról, hogy Németországnak a tengeren túlra is ki
kell terjesztenie hatalmát, szükségesnek tartotta a német gyarmatosítást. (1841–1844 között az „Augsburger Allgemeine Zeitung” számára
írt cikkeiben egy keresztény állam létrehozását szorgalmazta az akkor még az Oszmán Birodalomhoz tartozó Palesztina területén, német házból való fejedelem vezetése alatt.) A tábornagy szorgalmazta
a törökök felé való politikai közeledést is.
Mindenekelőtt tisztázni kell, hogy a vasútvonal természetesen nem
Berlintől Bagdadig futott, hanem – az 1. ábrán látható módon - Törökországot, Szíriát és Irakot kötötte össze.
Amennyire ambiciózus volt a terv, annyira hosszú ideig tartott a kivitelezése, amelynek nem a felmerülő mérnöki problémák voltak az okai;
27 alagutat kellett a Taurus-hegyekből kivájni úgy, hogy sok közülük
több kilométer hosszúságú volt.
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1. ábra. A Berlin-Bagdad vasútvonal Boszporuszon túli szakasza
A vonal egynyomtávú, ezért néha csigalassúsággal közlekednek
az egymást bevárni kényszerülő szerelvények a szélsőséges természeti adottságú tájon. Már nem is a németekhez köti a legtöbb ember
a szóban forgó vasútvonalat a filmipar, a tudósítások és a regények
főhőseinek révén, hanem az angolokhoz. A különböző politikai ellentétek és háborúk miatt az építkezés utolsó szakasza 1940-ben ért
sikeresen véget Irak közreműködésével.

1. Történelmi háttér és előzmények
A vasútvonal építésének érdemleges kezdete 1888 októberére tehető, amikor II. Abdul Hamid szultán uralkodott Törökországban. A
megbízást Philip Holzmann frankfurti tervezőirodája kivitelezte, Wilhelm von Pressel főmérnök tervei alapján.
Az 1870-es francia-porosz háborúk után Európa nagyhatalmai, Japán és az Egyesült Államok soha nem látott ipari és kereskedelmi
fejlődésnek indultak. Azt a kort a legjobban a vasútvonalak fejlődése
és a koloniális területek elfoglalása jellemezte. A vasút nemcsak a
piacok megnyílását és az ellátás biztosítását tette lehetővé, hanem azt is, hogy egy területet politikailag könnyebben lehetett
ellenőrizni és az esetleges zavargások idején a rendfenntartó egy149

ségeket mozgatni. A vonatok fejlődése pozitívan hatott az iparra,
a bányászatra és azokra a városokra, amelyeken keresztül a pályák áthaladtak. A pozitív hatások mind a gyarmatokon, mind pedig
az anyaországokban is érezhetőkké váltak, mint például Angliában,
Németországban, Oroszországban és nem utolsó sorban az Egyesült
Államokban. Az angolok a gőzgépek tervezésében jártak elől, a németek pedig az elektromos meghajtás tökéletesítésében jeleskedtek
már 1879-ben. Nem elhanyagolható az sem, hogy a kőolaj a korszakban egyre nagyobb értékű energiahordozóvá vált, és a vasútvonalak építése jelentősen megkönnyítette a szállítását nagyobb távolságokra. Törökország „olajtenger” megnevezéssel is
előfordult egy 1901-ben íródott német jelentésben.
Annyira fontossá vált a vasúti közlekedés, hogy egy újabb vonal
kiépítése azt sugallhatta, hogy a fejleszteni kívánt területtel egy állam
komolyabban foglalkozni akar és jobban a befolyása alá akarja vonni.
Irigykedést váltott ki a franciákban az angolok Fokváros-Kairó hálózata, amely pontosan keresztezte a francia tervek alapján elképzelt
afrikai keleti-nyugati vonalat. Hasonló szituáció állt elő az 1905-ös
orosz-japán összecsapások hátterében, amely főként a mandzsúriai
vasútvonalak ellenőrzéséről szólt. A gazdasági harcok hozadéka az
lett, hogy a japán fél eltökélten dűlőre akart jutni az oroszokkal folytatott háborúban még azelőtt, hogy Oroszország befejezhette volna a
Transz-Szibériai vonalat, amely jócskán megerősíthette az oroszok
keleti jelenlétét.
A bagdadi vasútvonal a kor legnagyobb jelentőséget kapott
gazdasági terve volt. Elsőként egy szerény szándék megvalósulását
tette lehetővé észak-kelet Anatóliában, de lassan magával ragadta a
német hazai és az osztrák szövetséges befektetők legnagyobb
részét, mind a gazdasági, mind pedig a politikai körökben. A nagy
lelkesedés ellensúlyozásául Oroszország, Anglia és Franciaország
hevesen ellenezte a kivitelezést, ami azért érdekes. mert a cár által
irányított birodalom viszonya nem volt mindig fényes az angolokkal és
a franciákkal, gondoljunk csak a krími háborúra, amelynek idején III.
Napóleon együtt harcolt a törökök oldalán az oroszok ellen. A franciáktól származik a későbbi Orient Expressz előfutárának a gondolata
is. Az orosz fellépés annak volt köszönhető a vasúttal szemben, hogy
volt közös határa Törökországgal. Az ellentmondások ellenére a történelem további évtizedeiben meghatározó tényezővé vált a megvalósítani kívánt elképzelés, és nem kis mértékben az első világháború kirobbanását is elősegítette.
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Két közrejátszó tényező számba vétele a legfontosabb a bagdadi
vasútvonal vizsgálatakor: Németország rohamos fejlődése és a világ
egyik meghatalmazó hatalommá válása, illetve a török politika dezintegrációja. 1913-ra Németország lakossága megháromszorozódott,
Európáé pedig megkétszereződött, amely maga után vonta a maradék földrajzi és gazdasági lehetőségek kihasználását. Németország
acéltermelése meghaladta 1910-re Anglia, Oroszország és Franciaország együttes mennyiségét. 1912-re a kereskedelem szempontjából is Anglia egyenrangú társa lett Németország, úgy hogy az eredetileg is magas angol érték meg is duplázódott.
Annak ellenére, hogy Németország - a többi tengeri nagyhatalomhoz képest - nem tudott kiterjedt tengeri kereskedelmi hálózatokat kialakítani, 1910-re már Angliához képest negyedmennyiségű
bruttó regisztertonna áruval kereskedhetett az Egyesült Államokkal,
bár ez az érték 1887-ben még csupán tizede volt az angliai mennyiségnek. A német hajók mérete is nagyobb volt más nemzetekénél,
ezzel is jelezve az áruforgalom megnövekedésének jelentőségét.
A britek tiltakozását a legjobban a konzulok elkeseredett jelentései
bizonyítják, több támogatást kérve a kereskedelmi útvonalak biztosításához. A német kereskedők ugyanis sokkal energikusabbak voltak,
és jobban élvezték az állam és a bankrendszer segítségét a hátuk
mögött. Bárhogyan is akarjuk beállítani Németország első világháború előtti fejlődését, annak mértéke olyan nagy volt, ami maga után
vonta a későbbi világhatalmi törekvéseket. Ennek a törekvésnek az
egyik jelzője Németország érdeklődése Törökország irányába, amely
a németekkel ellentétben veszített helyzetéből.
1875-ben a török államadósság olyan magas volt, hogy az ország
kénytelen volt szüneteltetni a kölcsönök visszafizetését. 1876-ban
egy liberális csoport képes volt módosítani az alkotmányon, és megválasztatni V. Murad szultánt, aki viszont egy éven belül megőrült, és
helyét a már említett II. Abdul Hamid vette át. Az új uralkodó látszólag
támogatta az alkotmány módosításait, de az 1877-78-as háború
Oroszországgal elég indokot adott neki a reformok megtagadására és
az újonnan alakult Nemzeti Tanács feloszlatására. A politikai lépést a
liberálisok elűzése követte, ami miatt igen gyanakvó személyiségnek
titulálták. A háború végén Anglia sietett a törökök támogatására a
Berlini Kongresszuson, és ezért megkapta Ciprust ajándékba. Abdul
Hamid ezek után nekilátott a gazdaság és a hadsereg modernizálásának, amely meg is hozta az eredményét a görögök ellen 1897-ben.
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A kezdeti sikerek azonban nem tartottak sokáig, mert Tripolit nem
sikerült később megtartani, és az Olaszország fennhatósága alá került 1911-ben.
Az 1912-es év további területi veszteségeket hozott, és elveszett
Hadrianopolisz (Edirne) is. A város csak a következő évben, a balkáni
háború során került visszacsatolásra. Abdul Hamid uralma idején
megnövekedett a korrupció és a bürokrácia, de a vasútépítési projektek legalább elkezdtek felfutni.
A kisebbségek jogai is több esetben sérültek, amely menekültáradatot eredményezett. Abdul Hamid uralmát végül az Ifjútörök mozgalom 1909-es lázadása szakította meg, utóda pedig V. Mohamed lett,
aki a leköszönő uralkodó testvére volt. A nemzetiségi ügyek egészen
Mustafa Kemal uralkodásáig húzódtak el, amikor 1920-ban felmerült
egy nemzetállam létrehozásának kérdése. Abdul Hamid megbuktatásával gyengülhettek volna a török-német kapcsolatok, de az országban a reformisták jelentősebb angol támogatás nélkül nem tudtak
hatást gyakorolni a belpolitikára.
Visszatérve a török tartozásokra, azok kiegyenlítését 1875-ben
megtagadták, így azok az európai államok részéről egy konzorcium
létrehozását eredményezték, amely 1881-ig tartott. Ugyanabban az
évben hozták létre az Ottomán Tartozási hivatalt, amely lassan nekiláthatott az államadósság szisztematikus törlesztéséhez. A pénzek
visszafizetése azonban több évig elhúzódó tartozási csapdát eredményezett. A létrehozott hivatal a nemzeti össztermék negyede fölött
rendelkezett. A hitelezők direkt olyan feltételeket szabtak, amelyek
jelentősen késleltettek fontos infrastruktúrát érintő fejlesztéseket, többek között a Berlin-Bagdad vasútvonalat is.

2. A Berlin-Bagdad vasútvonal építése
2.1. Az építés első fázisa: 1888-1899
1835-ös évtől Moltke szorgalmazta a legjobban a törökök felé
való közeledést. Felismerte a vasúti szállítás jelentőségét, és
pártfogásába vette a vasútépítést, ő lett az új Hamburg-Berlin vasútvonal egyik igazgatója is. Az elképzelések 1871-re értek be, amikor
Wilhelm von Pressel vasútmérnök meg tudta győzni a török kormányt
egy rövidebb szakasz építéséről. A valódi útvonal építésére azonban
1888-ig várni kellett, amikor a Dr. Georg von Siemens által irányított
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Deutsche Bank megalapította az Anatóliai Vasúttársaságot Abdul
Hamid támogatásával. A vállalat egy korábban épült angol vonalat
újított fel és egészített ki Dél-Anatólia irányába. A koncesszióba belefoglalták, hogy egy későbbi időpontig el kell jutni Bagdadig. Bismarck
ezt ellenezte, de leszavazták (2. ábra).

2. ábra. A Berlin-Bagdad vasútvonal
A kezdeti időkben nem fogalmazódtak meg direkt támadások más
országok részéről. Csak 1892 decemberében Sir Clare Ford konstantinápolyi követ bírálta a koncessziót. Marschall von Biederstein külügyminiszter, aki a német diplomácia legtehetségesebb alakja volt,
ezt azzal reagálta le, hogy hasonló gondolatokat fogalmazott meg
Anglia egyiptomi érdekeit bírálva.
Lord Cormer, a Baring bankárcsalád egyik befolyásos tagja válaszul a Külügyminisztériumhoz fordult jogorvoslatért, de két nappal
később Lord Rosebury, a királyi Titkos Tanács elnöke elutasította
beadványát.
Néhány hasonló kaliberű történéstől eltekintve a vállalkozás első
három éve kiegyensúlyozottan haladt. A német vasúttársaság átláthatóan vezette a könyvelést, és törekedett a pontosságra, ami a török
vezetésnek nagy segítséget jelentett.
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2.2. A második fázis, avagy „Drang nach Osten”: 1899-1908
1897-ben a németek görögök felett aratott győzelmében a vasút
nagy szerepet játszott. Ezt a császár második konstantinápolyi látogatása idején külön hangsúlyozta is a sajtó. A látogatás legnagyobb
hozadéka az volt, hogy sikerült meggyőzni a török felet a pálya építésének folytatásáról.
1899-ben a következő megkötött koncesszió már világosan kimondja, hogy Bagdad városa az építkezés távlati célja, és az elkészülendő kilométerekre kötött garanciák is a szerződésben foglaltattak. A császárság vállalta öntözési projektek és egyéb infrastruktúrák megszervezését a vasút vonala mentén, amelyek bevételeket biztosítottak az építkezéshez. A későbbi években pontosan ezek
a vállalkozások aggasztották a legjobban a projekt ellenzőit, mivel
számukra a német nagyhatalmi törekvések jelzői voltak. A megállapodásokban megszabott útvonal Haydarpaşá-tól indult és Agorán,
Adanán, Mosulon és Aleppón keresztül vezetett Bagdadig. Később
szóba került Basra és a Perzsa-öböl is, mint lehetséges végcél.
Oroszország szinte azonnal ellenezte az agorai szakasz megépítését, mivel az anatóliai érdekeit sértette, illetve Anglia attól tartva,
hogy Németország tengeri kikötőt épít a Perzsa-öbölben, Kuvaitot protektorátussá emelte. Az orosz aggodalmak semlegesítésére
az útvonal kissé nyugatabbra, Konia városának területére tolódott az
1899-es fekete-tengeri medencei megállapodás értelmében. Az angol
intézkedésnek köszönhetően pedig Basra lett a kijelölt végállomás.
Ebben a formában a vonal 2500 km-t tett ki, amely hosszabb utat
jelentett, mint a Santa Fe társaság Chicagót és Los Angelest összekötő pályája vagy a Union Pacific vasút szolgáltatása Omaha és San
Francisco között. A következő szakaszoknak legfeljebb nyolc év alatt
kellett volna megépülniük, és Siemens is egyre türelmetlenebbé vált a
folyamatok lassúsága miatt. Egy kirohanásában azt „vágta az orosz
fél fejéhez”, hogy átadja az egész koncessziót Sergei Witte vasútépítésért felelős pénzügyi biztosnak.
Az újabb építkezési szakasz Törökországnak azért is jelentett sokat, mert szétesett provinciái között kiépülhetett egy tartósabb kapcsolat. Mivel a kijelölt nyomtáv nem a tengerparttal párhuzamosan haladt, így védve volt egy esetleges hajóágyúk által támogatott támadástól, és ráadásul a németek nem akarták annektálni az
építkezés által érintett területeket sem.
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A pán-germán liga és a német császár agresszív hangvételű kijelentései, a hangoztatott jelmondatok ellenére, mint például a "mittel
Europa Plan" (Közép-Európa terv) vagy a ”Drang nach Osten”
(Német keleti kolonizáció - „törekvés kelet felé”), a világsajtó továbbra is pozitívan állt hozzá a fejlesztésekhez. Max von Oppenheim
diplomata és archeológus agitáló magatartása is olaj volt a tűzre, mivel ásatásainak ideje alatt arra buzdította a muszlim lakosságot, hogy
erőszakkal lázadjon fel az angolok és a franciák ellen.
Az 1889. november 30-i London Times ki is hangsúlyozta, hogy az
angolok kifejezetten támogatják a német vállalkozást, miközben
Oroszország és Franciaország megítélése kritikusabb hangvételű volt
a lapban.
1899 és 1902 között a vasút szempontjából nem történt sok érdemleges esemény. Bár az 1900-as német flottafejlesztés nyugtalanította a külföldi közvéleményt, ez a folyamat nem volt hatással a
vasútvonal építésére. Az időszak a költségvetési tervek további kidolgozásával telt, illetve a terület mérnöki szempontból történő felmérésével. A szultánnal való utolsó egyeztetés után 1902. március 18-án
megszületett az utolsó koncesszió. A hiányzó költségek pótlására a
németek vasútkötvényeket bocsátottak az angolok és a franciák rendelkezésére. Az angolok közül Konstantinápoly angol követe, Sir Nicolas O'Conor volt a legjelentősebb támogatója eme "internacionalizáló" törekvéseknek. A tranzakció az angol kormány miniszterelnökének és külügyminiszterének támogatását is élvezte.
A kötvények kibocsátása ellen azonban a Lynch testvérek hajózási társasága emelt szót, amely az Eufrátesz környéki vízi kereskedelemben volt érdekelt. A folyamatos sajtónyilvánosság az ügyek
haladása ellenére lassan a németek ellen fordította a közvéleményt.
és végül a brit vezetés a kötvények megvételét megtagadta. A támogatás megszűnését a bankok érdekeinek megváltozása, valamint az
okozta, hogy a szállítási díjszabások egyenlőségének garanciáját
sohasem tárták a nagy nyilvánosság elé, amely így könnyebben befolyásolhatóvá vált a sajtó által.
Ettől az akciótól kezdve már semmilyen nemzetközi támogatásra
nem számíthatott Németország a vasút sikeres befejezéséhez. Az
angol kormány Törökország ellen is szankciókat hozott, amely főleg
az Ottomán Nemzetadóssági Hivatal ellen irányult, és nem engedte
meg az áruszállítás díjainak emelését az addig megépült szakaszon.
Végül a németek egy egyeztető tanácskozást kezdeményezetek a
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britekkel, akik viszont csak az oroszok és a franciák bevonásával voltak hajlandóak asztalhoz ülni. Mivel Németország félt a konferencián
esetlegesen kialakuló elutasító hangulattól, és az ellenzék többsége
miatt, a feltételt elutasította. A tárgyalások így megfeneklettek, mert
minden tárgyalófél csak a többiek jelenlétében volt hajlandó egyeztetni. Mindent egybevetve úgy is fogalmazhatnánk, hogy a későbbi
1904-ben megalakult Antant hozzáállása kezdett megformálódni,
és a folyamat egészen 1912-ig tartott.
2.3. A harmadik fázis, a német kompromisszum: 1908-1914
Az angol diplomácia a „reval”-i (Tallinn) egyeztetések idején külön
értesítette az orosz delegációt arról, hogy nem tudja végtelen ideig
gátolni a bagdadi vonal megépítését. A németek is hajlandóak voltak
változtatásokra a vonal Bagdadot és Basrát összekötő szakaszával
kapcsolatban. Az érintett pályarészek fölötti felügyeletét visszaadták
a török félnek, így sikerült kihúzni az angol ellenállás méregfogát.
Mégis az első megállapodás Oroszországgal köttetett Potsdamban
1910-ben. A tárgyalások során elismerték Oroszország Perzsiát érintő törekvéseit is, de ez az angol felet ismét arra kényszerítette, hogy
mesterségesen hátráltassa az egyeztetéseket. A következő megállapodást így a franciák kötötték, melyben rögzítették az Anatóliát és
Szíriát érintő gazdasági igényeket. A szerzősédeket pénzügyi szinten
is sikerült megkötni a Deutsche Bank és a francia érdekeltségű Ottomán Bank között.
A harmadik fázis végét az 1914. június 15-én megkötött angol
megállapodás hozta el. A végállomás Basra lett úgy, hogy az attól
délebbre fekvő területek felett a britek veszik át az ellenőrzést. A törökországi vámok mértékének emelésében is megegyeztek a felek,
úgy hogy Adana városa német érdekeltségű maradhatott. A Shatt-alArab deltás térsége nyílt hajózási terület lett, és sértetlen maradt Anglia mezopotámiai érdeke.
Az angolok minden szempontból jobban jártak, hiszen a heteken
belül kezdődő első világháború kezdő szakaszában nem sikerült
a törököknek megfelelő számú csapatokat mozgatniuk a térségbe.
A területek feletti huzavonák pszichológiai szempontból is nyomást
gyakoroltak a vasutat építő államok vezetőire, akik egyfolytában
úgy érezhették, hogy sikeresen bekerítik őket az Antant hatalmak.
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3. A Berlin-Bagdad vasútvonal hadászati és diplomáciai
hatásai
Tehát, a vasút építését akár az első világháború egyik kiváltó
okának is tekinthetjük. Az ezt a gondolatot alátámasztó pontok közül a legnyomósabb, hogy Németország valóban körbekerítettnek
érezhette magát a folyamatos egyeztetések miatt. India az 1899.
szeptember 21-én küldött, úgynevezett Curzon-jelentésben, amely
George Nathaniel Curzon indiai alkirály nevéhez fűződik, sürgette az
angolok fellépését az oroszokkal egyetemben Németország terjeszkedésének megakadályozására. Ennek az eredménye lett az oroszok
által aláírt és fentebb már említett 1907-es egyezmény. 1909-ben Sir
Charles Hardwage politikus a berlini angol nagykövetnek küldött üzenetében egyenesen kijelenti, hogy csak együtt tud Anglia és Oroszország akkora nyomást kifejteni a németekre, hogy azok világhódító
taktikája megbukjon.
Sir Edward Grey külügyminiszter 1908-as levele a londoni német
nagykövetnek a britek azon aggályait fejezi ki, hogy a mezopotámiai
kereskedelmet addig nem lehet potenciálisan kihasználni, amíg nincsen biztosíték arra, hogy a többi területen a vámok ellenőrzése felett
csak az angolok dönthetnek.
Sir Edward 1911. május 26-án a Birodalmi Védelmi Tanácsnak is
írt levelet, melyben helytelenítette a helyzet végleges rendezéséig a
szállítási tarifák emelését, ha azzal áttételesen a német felet is támogatják. A vasút semmiképpen sem érhette el a Perzsa Öböl térségét. Ha ez a törekvés megvalósult volna, akkor egy német tengeri bázis fenyegethette volna Anglia India felé irányuló kereskedelmi útvonalait. Lehetségessé vált volna, hogy kapva a lehetőségen, a törökök esetleg megtámadják Egyiptomot. A vasút a
Dardanellák területén is fenyegette az Antant érdekeit, hiszen
elvághatta volna a brit-orosz kommunikációs vonalakat egy kezdeti összecsapás idején.
Dr. Paul von Rohrback 1903-ban a „Die Baghdadbahn” című munkájában a következő módon nyilatkozik: "Anglia megtámadása az
Északi-tenger felöl kizárt [...] Anglia német megszállása utópisztikus
álom csupán [...] Angliát csak egy helyen lehet megtámadni, és az
a hely Egyiptom [...] Törökországnak pedig addig nem lehet esélye egy sikeres invázióra, amíg nem épít ki egy vasútvonalat KisÁzsiában és Szíriában, és amíg a bagdadi vasútnak köszönhető157

en nem tud kivédeni egy angol támadást Mezopotámia felöl...
Törökország védelme a kulcseleme annak, hogy ne alakulhasson ki
háborús helyzet Angliával." [6]
Fischer Ferenc történész szerint „Németország a bagdadi vasút
teljes kiépülésével lényegében megtörte volna az addigi brit (Európa kikötőit Ázsia piacaival, erőforrásaival összekötő) kereskedelmihajózási világmonopóliumot”. Veszélyesebbnek tűntek az angolok
szemében a várható geopolitikai következmények, a kalkulálható
stratégiai, katonai, logisztikai szempontok. Nemcsak a török seregeket lehetett a központi, anatóliai birodalmi magterületekről
az arabok lakta peremterületekre gyorsan eljuttatni, hanem… a
német hadosztályokat is viszonylag gyorsan lehetett átcsoportosítani Európa centrumából a Shatt al-Arab térségébe. Egy ilyen,
a balkáni vagy kis-ázsiai szárazföld belsejében zajló haderőátcsoportosítást a tengeri hatalom Nagy-Britannia nem tudott
volna megakadályozni (ezt később az I. világháború eseményei igazolták is). A kritikus stratégiai pontoknak a német vezérkar különös
figyelmet szentelt. A Boszporusz-Dardanellák erődítményrendszereit
1914-től a Helgolandban felállítotthoz hasonló kaliberű, Krupp-féle
nehéz parti ágyúkkal szerelték fel, és német kezelőszemélyzet építette ki, valamint ellenőrizte azokat. A német vezérkar nagy gondot fordított arra is, hogy a vasút nyomvonala még ott is, ahol az leginkább megközelítette a tengerparti területeket… a tengerről elérhetetlen legyen, mely elővigyázat helyességét idővel a világháború
eseményei igazolták. A vasútvonal valóban teljes - szárnyvonalakat is
magába foglaló - kiépülése esetén nagyon is expanzív célokat szolgálhatott volna. Egy, a nagyközönségnek szóló, 1913-ban írott német
munkában például az olvasható, hogy „Bagdad és a vasút Angliát a
legsebezhetőbb pontokon fenyegethetik, az indiai és az egyiptomi
határoknál”. Emellett a bagdadi vasút éppen Kirkuk és Mosul térségében haladt át, a már akkor is igen gazdagnak tekintett olajmezőkön. A két rivalizáló nagyhatalom egyike sem rendelkezett saját olajforrásokkal, miközben a világháború előtti időszakban különösen a
német ipar járt élen a belsőégésű motorok kifejlesztésében. Angol
részről már igen korán, még a századforduló előtt, Lord Fisher, az
admiralitás első lordja, majd Churchill világosan felismerték az olaj
hosszútávú stratégiai jelentőségét, és megkezdték a Royal Navy hajóinak olajtüzelésre való átállítását. Nagy-Britannia blokádjával bármikor ellenőrzése alá vehette Németország tengerentúli összeköttetéseit, ugyanakkor a dél-kelet irányú, XX. századi német „Drang
nach Osten"-politika lehetőséget kínált a kontinentális hatalom
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Németországnak arra, hogy egy lehetséges brit tengeri blokád
következményeit kivédje.” [10]

3. ábra. A közép-európai – elő-ázsiai ferde tengely, mint hadműveleti cél a világháborúban [10]
Különösen figyelemre méltó a vasútvonal földrajzi tájolásának és
az első világháború geopolitikai tengelyének 3. ábrán nyomon követhető viszonya. „Az első világháború során az antant hadműveletek
többsége lényegében a közép-európai - elő-ázsiai kereszttengely,
illetve átló mentén folyt. A központi hatalmak négyes blokkja Szerbia
és Románia katonai megszállása után lényegében egy egybefüggő
tömböt, egy vaskos „pufferzónát" képzett, melyet épp az „5B"…
bikontinentális dimenziójú, délkeleti irányú, átlós erővonallal
(Bréma – Berlin – Bizánc – Bagdad - Basra)… stratégiai vasútvonal
kapcsolt össze Brémától Bagdadig. A Nyugat-Európa és Oroszország között húzódó ferde tengely katonai áttörésére törekedtek annak
mindkét oldaláról. Más szavakkal, az antant legfontosabb célkitűzése
az volt, hogy a központi hatalmaknak ezt az eurázsiai, az Északitengertől a Perzsa-öbölig húzódó katonai szövetségi rendszerét valamelyik ponton átszakítsa.” [10]
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Ugyanakkor azt is meg kell azonban jegyeznünk, hogy a történések negatív vonásai ellenére, a vasúttal kapcsolatos szerződések
megkötése azon kevés példák egyike volt, amelyekben egyezséget lehetett elérni az Antant és Németország között. A legérdekesebb mozzanat, hogy mégis pont a háború kitörésének évében sikerült közös álláspontot találni, így aligha tekinthető valódi „casus belli”nek a sínek lefektetése. Az újságokban 1903-tól megjelent cikkek
csak egyfajta hatásvadász média-cselekmények voltak.

Összegzés
A vasúti koncessziók a korszakban az imperialista politika legjobb diplomáciai és kereskedelmi eszközei voltak. Az első világháború tagadhatatlanul a végeláthatatlan nagyhatalmi gazdasági befolyások érvényesítése miatt robbant ki, csak ürügy kellett. A kiváltó
okokat az események komplexitása önmaga határozta meg, mivel az
ismeretes diplomáciai íratok is annyi túlbonyolított megfogalmazást
tartalmaztak, amelyek egy idő után ellentmondtak egymásnak. A
vasút szerepét nem szabad lebecsülni, hiszen Anglia már 1899től szerette volna protektorátusi védelem alá helyezni Kuvaitot,
hogy a Berlin-Bagdad vasútvonal ne jusson el a Perzsa öbölig. A
török vámok emelésének megakadályozása és a vasúti részvények
árusításának bojkottja nagyon jelentős világpolitikai lépések voltak. A
német szerző Erich Brandenburg 520 oldalas „Bismarcktól a világháborúig” című könyvében 42 oldal szól a bagdadi vasútról. [7] A vonal
alku tárgya volt, mert Törökország annyit számított Németországnak, mint Marokkó a franciáknak vagy Egyiptom az angoloknak.
Egyetlen német kolónia sem ért fel értékileg a Törökország által nyújtott lehetőségekkel. A német császár látogatásait mindig nagy érdeklődés követte, és a köztisztviselő és író Dr. Paul von Rohrbach is
többször látogatott külföldre, hogy beszámoljon a bányászati és hadászati lehetőségekről, beleértve az öntözőrendszerek építése
és a piacok által biztosított bevételekről. Maga Marschall von
Biederstein is Konstantinápolyba vonult vissza külügyi biztosi megbízatása lejártával 1897-ben.
1875-ben Bismarck Reichstagban kijelentette, hogy „Törökország
számára nem ér annyit, hogy akár egy pomerániai gránátos katona is
elessen miatta”. Az államférfi ugyanis nem akart olyan területekre
figyelmet fordítani, ahol Oroszország ellentétben állt Ausztriával,
amely hajlott volna korábban is szövetségre. 1886-ban nyilvánvalóvá
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vált, hogy a két ország közötti ellentét nem oldható fel, így ameddig
lehetséges volt, nem volt szabad letenni a voksot egyik támogatása
mellett sem.
Bismarck idején ez az álláspont még kivitelezhető volt, de a német
gazdasági vívmányok már utat találtak maguknak a déli területeken, és a vasút vált az egyetlen olyan tényezővé, amely mindhárom Antant hatalomnak szemet szúrt; Elzász-Lotaringia, Bosznia,
Hercegovina és a német flotta, csak egy-egy tagját érintette a szövetségnek. Ha már az oroszokkal nem lehetett kibékülni, Németország
megkezdte a közeledést Ausztria felé.
Mivel Anglia, Franciaország és Oroszország érdekeit sértette,
kijelenthetjük, hogy a vasút a német fejlődés egyik legjelentősebb mérföldköve volt. A helyzet elmérgesedése egybekovácsolta
az Antant államait, és bevonta Németországot a Balkán ügyeibe
is.
A vasút mai állapota összességében sanyarú, és teljes egészében
nem járható végig. Toprakkale és Narli között főleg teherforgalom
jellemző, és megtörtént a pálya villamosítása. Bár 2010-ben Mosul
(Irak) és Gaziantep (Törökország) között megindult a közlekedés, a
szakasz ismét használaton kívül van, és csak Bagdad és Basra között járnak elvétve szerelvények. (A szerző köszönetet mond Fűry
Nándornak a segítségért.)
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Kovácsházy Miklós1

A MAGYAR PÁNCÉLAUTÓ-GYÁRTÁS ÉS –
FEJLESZTÉS TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE 1916-2016
Absztrakt
Az első magyar tervezésű és gyártású páncélautók 1915-ben jelentek
meg. Hosszú kihagyást követően napjainkban ismét páncélvédett
járművek (VZF, RDO KOMONDOR) készülnek hazánkban.
Kulcsszavak: magyar hadiipar, páncélautó-gyártás, Rába Zrt.,
Gamma Zrt.

Bevezetés
Már az első világháború elején megjelentek a csatatereken a felderítés, illetve a gyalogság és a lovasság elleni harctevékenység céljából teherautók, személyautók megerősített alvázára rögzített géppuskákkal, ágyúkkal felszerelt védett katonai gépjárművek, azaz a páncélozott kerekes harcjárművek, a páncélautók. Frontszolgálatuk tapasztalatai igazolták az új eszköz létjogosultságát. A világháborús
tapasztalatokra támaszkodva a húszas években a Rába Vp. páncélautó kifejlesztésére került sor. 1938-ra készült el a második világháborút végigharcoló Csaba páncélautó-család. A háborút követően
több elhalt tervezet után a D-442 Felderítő Úszó Gépkocsi (FUG),
illetve a D-944 Páncélozott Szállító Harcjármű (PSZH) gyártása jellemezte ezt a területet.

1. Történelmi áttekintés
A magyar harcjármű-gyártásban a kerekes páncélozott harcjárművek készítése egészen 1915-re nyúlik vissza, amikor az egykori Magyar Automobil Gyár Rt. budapesti telephelyén Romanic Branko százados és Fellner Simon mérnök-igazgató egy Mercedes személyautó
megerősített alvázára a gyalogsági lövedékek és a tüzérségi repe1
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szek ellen védelmet nyújtó döntött páncéllemez-felépítményű páncélautót készített.

1. ábra. A ROMFELL-I páncélautó. A képen jól érzékelhető a felfelé
szélesedő döntött páncéllemez-felépítmény
A ROMFELL elnevezésű harcjármű fő fegyverzetét egy, a kocsitest
tetején elhelyezett páncélozott forgótoronyba épített 8 mm-es
Schwarzlose géppuska képezte. A második hazai készítésű kerekes
páncélozott harcjármű-típus egy Austro-Fiat 18/c 2t teherautó alvázra
épített Junovitz páncélautó volt. Ebből a típusból 3 db-ot Fiat, 1 db-ot
Sauer, 1 db-ot Berna-Perl, illetve 1 db-ot Prága alvázra építettek
(más források szerint készült egy hetedik példány is Büssing PS alvázon; a szerkesztő megjegyzése).

2. ábra. Az Austro-Fiat 18/2t alvázra épített Junovitz-féle páncélautó
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1917-ben a ROMFELL felépítményét egy, az előzőnél erősebb és
nagyobb teljesítményű motorral szerelt teherautó alvázára építették
át a háborús sérülések kijavítását követően, majd ROMFELL-II néven
vetették ismét harcba. A két magyar páncélautó-típus világháborúban
betöltött szerepe igazolta az új harceszköz létjogosultságát. Ezen
tapasztalatok alapján 1924-ben a Magyar Vagon- és Gépgyárban
Rába-V teherautó-alvázra készítették a Rába Vp. páncélozott felépítményű járművet.2 Ez alapvetően rendőrségi járműnek készült,
felépítménye nem hadicélú páncéllemezzel került leburkolásra.

3. ábra. A Rába Vp. páncélgépkocsi (rendőrségi jármű)
A ’30-as évek elején a magyar páncélozott harcjármű-gyártás fejlődését nagymértékben mozdította előre a Straussler Miklós és a
Weiss Manfréd Rt. (WM) között létrejött kapcsolat. Straussler Miklós
1934-ben bízta meg a gyárat az elő-tervei alapján kialakított páncélautó (AC-I, AC-II) kifejlesztésével is.3 Straussler elő-tervei alapján a
WM mérnökei elkészítették a részletes tervdokumentációt, és legyártották a prototípusokat. A fejlesztések hazai eredménye az AC-III
páncélautó volt. Kipróbálására – majd 16 db-os gyártására – Angliában került sor.

2
3

Dr. Varga A. József A magyar autógyártás p.50-52.
Haris Lajos – Haris Ottó A Straussler-tervezőiroda működése a Weiss Manfred
Rt. keretében Haditechnika XXXVII. évf. 2003. október-december
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4. ábra. Az AC-II páncélgépkocsi
A fejlesztések hazai eredménye – az AC-III –alapján - a Csaba
páncélautó-család volt. A kor színvonalának megfelelően döntött,
szegecselt páncéllemezekből, az aknák és robbanószerkezetek koncentrált robbanó-sugár energiájának elosztása céljából közel teljes
„V” kialakítású haspáncélzattal rendelkező, többfeladatú páncélozott
harcjármű a neki szánt feladatkörben megállta a helyét a második
világháborúban. A Csaba tapasztalatait felhasználva a WM-ben
1943-ban elkészítették a Hunor kétéltű páncélgépkocsi előzetes terveit, melynek kifejlesztését a világháborús hadihelyzet és az azt követő időszak elsodorta. A tervek 1946-ban – Straussler útján – Angliába kerültek, ahol azokat a Saladin és a Saracen páncélozott harcjárművek kialakításához használták fel.4

5. ábra. Csepel könnyű felderítő páncélos (attrap) nyitott és zárt ajtókkal a HTI udvarán
4

Haris Lajos – Haris Ottó A Hunor úszó páncélautó terve Haditechnika XXXVIII.
évf. 2004. október-december p.55-56.
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1948-ban a hadvezetés részéről ismét felmerült egy kerekes páncélozott felderítőjármű igénye. A Járműfejlesztési Intézet a már gyártásban lévő Csepel hajtáslánc-elemekből felépülő, az egykori Csaba
formáját felidéző Csepel könnyű felderítő páncélos gépkocsi terveit
készítette el. A tervezet végül gyártásba nem került. A HTI-nél elkészült egy fa attrap a Daróczy úton, azonban a programot 1951-ben
végül leállították.
Közel tíz évvel később készült el a Magyar Vagon- és Gépgyárban
Csepel hajtáslánc-elemek felhasználásával a D-442 Felderítő Úszó
Gépkocsi (FUG). (A szovjet BRDM-2 járműhöz hasonló kialakítású
járműnél a tornyot elhagyták. A tetőlemez eltolását követően egy nyitottan elhelyezett géppuskát alkalmazhattak. A két mankókerék szovjetek által alkalmazott segédhajtását kiiktatták. – Szerk.) A Magyar
Néphadseregen kívül (726 db) az NDK-nak és Csehszlovákiának is
szállítottak 1574 db-ot. VS-FUG jelzéssel vegyifelderítő változata is
készült a járműnek.

6. ábra. A D-442 FUG páncélozott felderítőjármű (KM)
A FUG-ot 1969-ben követte a D-944 Páncélozott Szállító Harcjármű (PSZH). E két típus érdekessége, hogy azok a korábbi „V” kialakítású has- és oldalpáncélzat helyett függőleges lemezekből felépülő
páncéltesttel rendelkeztek.
A hetvenes évek elején készült el a PSZH-3 tengelyes változat terve, illetve annak egy teljesen új vonalvezetésű, 4 tengelyes továbbfejlesztett változatának elő-tervei is. Sajnálatosan e két tervezet sem
került gyártásba.5
5

Dr. Varga A. József A magyar autógyártás p.50-52.
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7. ábra. A D-944 PSZH páncélozott felderítőjármű (KM)

2. Páncélautó-gyártás a rendszerváltás után
Hazánkban a rendszerváltást követően a járműipar széttagolásával
a nagy múltú, a Néphadsereg, majd a Magyar Honvédség igényeit
kielégítő járműgyárak (Csepel Autó, Ikarus stb.) megszűntek, vagy
másodlagos – kiszolgáló – szerepet játszanak napjainkra. (A Rába
Rt.-vé alakult, melynek részét képezi a Rába Járműgyártó üzletág és
a hátsóhíd-gyártás is.) Pedig mind nagyobb részben magyar gyártású
harcjárművek létjogosultságát a nemzeti védelmi feladatok ellátásával
kapcsolatos nemzetközi példák is alátámasztják. Számos nemzet
igyekszik elsődlegesen a saját iparára támaszkodni a szövetségesi
kötelezettségeik keretein belül. A védelmi kiadások jelentős részét
ezzel a magyar gyártó és szolgáltató iparban lehetne elkölteni, melynek eredményeként azok a magyar államkasszába kerülnének viszsza.
Az elmúlt évek eredményei azt mutatják, hogy a magyar
ipar/hadiipar ma ismét rendelkezik azzal a képességgel, amely egy
járműcsalád fejlesztéséhez és gyártásához, hosszútávú üzemben
tartásához, majd későbbi korszerűsítéséhez szükséges.
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A MAGYARORSZÁGON GYÁRTOTT KEREKES PÁNCÉLOZOTT HARCJÁRMŰVEK 1915-TŐL NAPJAINKIG
FŐBB ADATOK

1. táblázat

Gyártási
év

Gyártó

Alváz

Motor

1915

K. u. K.
WerkstattenKraftwagen No.
39 Depot

37/95 PS Mercedes 19101914

4 ütemű, vízhűtéses, 4 hengerű, benzinüzemű

Romfell-II páncélgépkocsi

1917

K. u. K.
WerkstattenKraftwagen No.
39 Depot

Fiat 18/C 2t

4 ütemű, vízhűtéses, 4 hengerű, benzinüzemű

Junovitz P. A.
páncélgépkocsi

1916

Resicai Állami
Vas- és Gépgyár

Austro-Fiat TV
2 model 1910

4 ütemű, vízhűtéses, 4 hengerű, benzinüzemű

Rába V. P. páncélgépkocsi

1924

Magyar
Waggon- és
Gépgyár

Rába V tehergépkocsi

4 ütemű, vízhűtéses, 4 hengerű, benzinüzemű

AC-I páncélgépkocsi

1934

Weiss Manfréd
Rt.

önhordó páncéltest

4 ütemű, vízhűtéses, 4 hengerű, benzinüzemű

1935

Weiss Manfréd
Rt.

önhordó páncéltest

4 ütemű, vízhűtéses, 8 hengeres, benzinüzemű

1939

Weiss Manfréd
Rt.

önhordó páncéltest

4 ütemű, vízhűtéses, 8 hengeres, benzinüzemű

1940

Weiss Manfréd
Rt.

önhordó páncéltest

4 ütemű, vízhűtéses, 8 hengeres, benzinüzemű

Típus

Romfell-I páncélgépkocsi

AC-II páncélgépkocsi
39M Csaba felderítő páncélgépkocsi
40M Csaba parancsnoki páncélgépkocsi
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A MAGYARORSZÁGON GYÁRTOTT KEREKES PÁNCÉLOZOTT HARCJÁRMŰVEK 1915-TŐL NAPJAINKIG
FŐBB ADATOK

1. táblázat (folytatás)

Típus

Gyártási
év

Gyártó

Alváz

Motor

Hunor

1943

Weiss Manfréd Rt.

önhordó
páncéltest

2 db 4 ütemű, vízhűtéses, 8 hengeres, benzinüzemű

D-442 Felderítő Úszó
Gépkocsi

1961

Magyar Vagon- és Gépgyár

önhordó
páncéltest

4 ütemű, vízhűtéses, 4 hengerű,
dízelüzemű

D-944 Páncélozott
Szállító Harcjármű

1969

Magyar Vagon- és Gépgyár

önhordó
páncéltest

4 ütemű, vízhűtéses, 4 hengerű,
dízelüzemű

Páncélozott Szállító
Harcjármű-2

1971

Magyar Vagon- és Gépgyár

önhordó
páncéltest

4 ütemű, vízhűtéses, 6 hengerű,
dízelüzemű

3 tengelyű Páncélozott Szállító Harcjármű

1972

Magyar Vagon- és Gépgyár

önhordó
páncéltest

4 ütemű, vízhűtéses, 6 hengerű,
dízelüzemű

Rába H860.01 Védett
Zárt Felépítményű
csapatszállító gépjármű

2010

Rába Járműipari Holding
Nyrt.

Rába
H18.240
DAEZ-111

4 ütemű, vízhűtéses, 6 hengerű,
dízelüzemű

Komondor RDO-3921

2013

Gamma Műszaki Zrt.

önhordó
páncéltest

4 ütemű, vízhűtéses, 6 hengerű,
dízelüzemű
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A MAGYARORSZÁGON GYÁRTOTT KEREKES PÁNCÉLOZOTT HARCJÁRMŰVEK 1915-TŐL NAPJAINKIG
FŐBB TELJESÍTMÉNYADATOK
2. táblázat
Motorteljesítmény

Tömeg

Típus

Fajlagos motorteljesítmény

Kerékképlet
Úszóképesség

[kW]

[LE]

[t]

[kW/t]

össz. kerék
x hajtott
kerék

Romfell-I páncélgépkocsi

66,7

90

5

13,33

4x2

nem

Romfell-II páncélgépkocsi

32,6

44

3,5

9,31

4x2

nem

Junovitz P. A.
29,6
páncélgépkocsi

40

3

9,88

4x2

nem

Rába V. P.
25,9
páncélgépkocsi

35

7

3,70

4x2

nem

AC-I páncélgépkocsi

63,0

85

5

12,59

4x4

nem

AC-II páncélgépkocsi

74,1

100

5

14,81

4x4

nem

39M Csaba
felderítő páncélgépkocsi

66,7

90

6,4

10,42

4x4

nem

40M Csaba
parancsnoki
66,7
páncélgépkocsi

90

6,2

10,75

4x4

nem
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A MAGYARORSZÁGON GYÁRTOTT KEREKES PÁNCÉLOZOTT HARCJÁRMŰVEK 1915-TŐL NAPJAINKIG
FŐBB TELJESÍTMÉNYADATOK
2. táblázat (folytatás)
Motorteljesítmény

Tömeg

Típus

Fajlagos motorteljesítmény

Kerékképlet
Úszóképesség

[kW]

[LE]

[t]

[kW/t]

össz. kerék
x hajtott
kerék

Hunor

2x
66,7

2x 90

n.a.

n.a.

6x6

igen

Csepel könnyű
felderítő páncélos gépkocsi

59,3

80

6

9,88

4x4

nem

D-442 Felderítő Úszó Gépkocsi

81,5

110

6,3

12,93

4x4

igen

D-944 Páncélozott Szállító
Harcjármű

81,5

110

7,6

10,72

4x4

igen

Páncélozott
Szállító Harcjármű-2

170,2 229,8

15

11,35

8x8

igen

3 tengelyű
Páncélozott
Szállító Harcjármű

170,2 229,8

n.a.

n.a.

6x6

igen

298

21,25

10,39

6x6

nem

340

17*

14,81**

4x4

nem

Rába H860.01
Védett Zárt
Felépítményű 220,7
csapatszállító
gépjármű
Komondor
RDO-3921

251,9

* megengedett maximális tömeg, a legkisebb menetkész tömeg 14,82 t
(a lektor megjegyzése)

** a legkisebb menetkész tömegre vetítve 16,99 kW/t (a lektor megjegyzése)
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A MAGYARORSZÁGON GYÁRTOTT KEREKES PÁNCÉLOZOTT HARCJÁRMŰVEK 1915-TŐL NAPJAINKIG
FŐBB MÉRETADATOK
3. táblázat
legnagyobb
hatótáv
sebesség
úton
úton

hossz

szél.

mag.

hasmag.

teng.
száma

teng.
táv

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[db]

[mm]

[km/ó]

[km]

Romfell-I páncélgépkocsi

5670

1800

2480

360

2

3580

40

150

Romfell-II
páncélgépkocsi

5370

1800

2480

360

2

3550

35

340

Junovitz P. A.
páncélgépkocsi

5690

1900

2550

410

2

3900

35

340

Rába V. P.
páncélgépkocsi

5945

1940

3030

425

2

4100

20

120

AC-I páncélgépkocsi

4700

2100

2300

280

2

3500

85

n.a.

AC-II páncélgépkocsi

4750

2300

2330

280

2

3000

90

200

39M Csaba
felderítő páncélgépkocsi

4520

2100

2370

330

2

3000

65

200

40M Csaba
parancsnoki
páncélgépkocsi

4520

2100

3100

330

2

3000

70

200

Típus
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FŐBB MÉRETADATOK
3. táblázat (folytatás)
legnagyobb
hatótáv
sebesség
úton
úton

hossz

szél.

mag.

hasmag.

teng.
száma

teng.
táv

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[db]

[mm]

[km/ó]

[km]

Hunor

5980

2800

2640

500

3

1800

n.a.

n.a.

Csepel könnyű
felderítő páncélos gépkocsi

4300

2000

2065

340

2

3200

n.a.

n.a.

D-442 Felderítő Úszó Gépkocsi

5790

2420

1910

370

2

3200

80

500

D-944 Páncélozott Szállító
Harcjármű

5690

2500

2300

400

2

3350

80

500

Páncélozott
Szállító Harcjármű-2

7480

3000

2450

450

3

1400/
1950/
1400

80

n.a.

3 tengelyű
Páncélozott
Szállító Harcjármű

n.a.

2500

2300

400

4

n.a.

n.a.

n.a.

Rába H860.01
Védett Zárt
Felépítményű
csapatszállító
gépjármű

7710

2430

2920

400

3

3500/
1350

n.a.

600

Komondor
RDO-3921

6830

2500

2815

413*

2

3900

110**

800

Típus

* a híd alatt; a páncéltest alatt 550 mm
** szabályozott érték (a lektor megjegyzése)
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3. Megváltozott biztonságpolitika körülmények és fenyegetettség
Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez (NATO; North Atlantic
Treaty Organisation) (1999), illetve az Európai Unióhoz (EU) (2003)
történő csatlakozásunkat követően a Magyar Honvédség (MH) a
misszióban résztvevő alegységeinél jelentkező feladatok végrehajtása közben a személyi állomány túlélési esélyeinek fokozását tűzte ki
céljául, a NATO és az EU személyi védettség növelésére vonatkozó
irányelveknek megfelelően. A szembenálló felek által egyre nagyobb
számban alkalmazott aknák, házi készítésű, rögtönzött robbanóanyagok (IED; Improvised Explosive Device), illetve a kézifegyverek,
gránátvetők fejlődése és elterjedése miatt szükségessé vált a korábbi
utólagos páncélzattal ellátott harcjárműveknél védettebb, veszélyes
környezetben is alkalmazható járművek kifejlesztése. Ezt az igényt
csak fokozta a különleges műveleti, illetve műszaki mentési feladatokra kijelölt alegységek tevékenységének megjelenése, a logisztikai
ellátási lánc biztosításának fokozott szükségessége.
Napjaink páncélozott harcjárműveivel szemben támasztott igényeket a modern háborúk során alkalmazott harceljárások változása
eredményezte. A technológiai fejlődéssel sokat változott például az
alkalmazott páncélanyagok minősége, kialakítása, vastagsága. Az
egyszerű öntött vagy hengerelt vas-, acéllapokat jobb ballisztikai tulajdonsággal rendelkező, tömegében kisebb, különböző rétegelt, ötvözött és összetett anyagok váltották fel, előtérbe kerültek a kerámia,
kompozit megoldások. Igaz, ezen megoldások elterjedésének valamennyire gátat szab a megkövetelt technológiák bonyolultsága és az
alapanyag, valamint a kialakítás költségessége. A műveleti tapasztalatok ezen felül módosításokat eredményeztek más rendszerekben is,
például a korai szakaszban alkalmazott merevhidas futóműveket napjainkra a legtöbb gyártó független felfüggesztésű megoldásokra cseréli ki, ezzel csökkentve a súlypont magasságát, növelve a stabilitást.
Ezért a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) pályázati keretek
között biztosított támogatással segítette a kor kihívásainak és a MH
lehetőségeinek figyelembe vételével létrehozott Védett Zárt Felépítményű (VZF) csapatszállító, valamint az RDO-3221 moduláris ballisztikai védelemmel ellátott ABV (atom-, biológiai-, vegyi-) felderítő jármű
fejlesztését. Ezt követően 2012-ben a Gamma Műszaki Zrt. és az
akkor még önálló Respirátor Zrt. (2015-ben a Respirátor Zrt. beolvadt
a Gamma Műszaki Zrt.-be) a „Piacorientált kutatási-fejlesztési tevé175

kenység támogatása a közép-magyarországi régióban” és a „Terepjáró, ballisztikai védelemmel ellátható, többcélú jármű-család fejlesztése, 4x4 kerékképletű beteg-/sebesült-/sérültszállító és 6x6 kerékképletű bázisjármű kialakítása” című pályázatok keretében folytatta a
járműcsalád további elemeinek fejlesztését.

4. A Rába Védett Zárt Felépítményű csapatszállító gépjárműve
A járműgyártásban nagy hagyományokkal rendelkező Rába Járműipari Holding Nyrt. 2010-ben a Rába H18.240 DAEZ-111 típusú
terepjáró-alvázon alakította ki a VZF (Védett Zárt Felépítményű) védett, logisztikai járművet. Az eszköz önálló egységként kialakított,
páncélozásra alkalmas vezetőfülkével és a rakfelületen magas szintű
ballisztikai (lövedék és repesz), akna, illetve aszimmetrikus hadviselésben elterjedten alkalmazott rögtönzött robbanószerek (IED) elleni
védelmet biztosító, járműre szerelhető, személyszállító felépítménynyel rendelkezik.
A VZF felépítmény hordozására a RÁBA H18.240 DAEZ-111 típusú EURO-4 környezetvédelmi kategóriájú, páncélozásra alkalmas
fülkével ellátott, speciális segédalvázzal szerelt katonai terepjáró bázisjármű került kifejlesztésre. A gépjármű fülkéjére a RÁBA-MAC védelmi készlet integrálható, ezáltal a fülkében és a VZF-ben utazó
személyi állomány azonos ballisztikai védettséget élvez.
A felépítmény alapvetően két fő részből: az utastérből, valamint a
gépészeti- és málhatérből áll. A felépítmény kialakításánál fogva védettséget nyújt az ABV szennyező anyagok káros hatásai ellen. Az
utastérben kétoldalt szimmetrikusan az egyenletes terheléseloszlás
érdekében 6-6 db biztonsági ülés van a vázszerkezetbe integrált rögzítési helyekre beépítve.
A VZF mindkét oldalfalán 3-3 db lövedék- és repeszálló üveg került
beépítésre – csakúgy, mint a hátfalon elhelyezett ajtón –, melyek biztosítják a kilátást a környezetre. A felépítmény tetején található az
osztottan előre-hátra nyitható búvónyílás.
Az akna elleni védelem meghatározó részét képezi a felépítmény
alsó részén a „V” alakú homogén haspáncél, amely oldalra elvezeti a
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jármű alatti robbanások során keletkezett gázok energiáját.6 A VZF
nagyszilárdságú acélból készült hegesztett vázszerkezetre épült. A
felépítmény ballisztikai és repeszállósági védelmét a különleges acéllemez-kompozit elemek biztosítják.

8. ábra. RÁBA H-18.240 Védett Zárt Felépítmény
A felépítmény a kiegészítő védelem nélkül is biztosítja az alkalmazói igényeknek megfelelően elvárt NATO STANAG 4569 szerinti ballisztikai alapvédelmet. Az előírt védettségi szint biztosítása érdekében
a felépítményen megfelelő mennyiségű és kialakítású rögzítő szem
található, amelyekre egyszerűen, oldható kötéssel szerelhetők fel a
kiegészítő panelek. Az alkalmazói követelményeknek megfelelő magasabb védelmi szint biztosítása érdekében, a VZF bármilyen mérethez igazítható, acél-kerámia kompozit védelmi panelekkel lett felszerelve. A VZF védelmi rendszerének moduláris felépítése – magasabb
védettség iránti alkalmazói igény esetén – további panelek felszerelését teszi lehetővé.7
6

7
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5. Az RDO Komondor többcélú páncélvédett járműcsalád
5.1. Az RDO Komondor páncélozott jármű kifejlesztésének előzményei
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) pályázati felhívására sikeresen megépített RDO-3221 ABV jármű tapasztalataira építve
2012-ben a Gamma Műszaki Zrt. és a Respirátor Zrt. együttműködésben megkezdte a Komondor járműcsalád további elemeinek fejlesztését.8

9. ábra. A Komondor járműcsalád három változata (jobbról balra):
a 3221, a 3921 és a 3932 típusjelzésű páncélozott járművek
Az 1920-ban alapított Gamma Műszaki Zrt.9 már az ötvenes évektől folyamatosan részt vett a Magyar Honvédség vegyifelderítő járműveinek kialakításában, az első évtizedekben a járművekbe épített mérőműszerek gyártásával. 2001-ben a HM ArmCom Zrt.-vel együttműködésben, a VS-BRDM járművek korszerűsítésének keretében új,
korszerű ABV-felderítő rendszert alakított ki. Ezt 2007-ben a HM
8
9

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása a középmagyarországi régióban pályázat keretében.
Fő profilja a méréstechnika, környezetvédelmi katonai és polgári célú vegyi-,
illetve sugárzásmérő, felderítőeszközök gyártása.
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Currus Zrt. alvállalkozójaként BTR-80 (BTR-80VSF) bázisán fejlesztették tovább. Azonban ezek a járművek nem tették lehetővé egyes,
már napjainkra alapkövetelménynek számító ABV- felderítő képességek befogadását. 2007-ben HM Currus Zrt.-nél elindult egy új könnyű
vegyifelderítő jármű fejlesztése, amely már alkalmas lehetett volna a
napjainkban alkalmazott műszerezettség befogadására, azonban
nem rendelkezett ballisztikai és akna elleni védelemmel. Mi több, külföldi megkeresés történt komplex ABV-felderítő jármű szállítására,
azonban annak - hazai gyártású bázisjármű hiányában - versenyképességi okokból nem tudtak megfelelni. Így igény jelentkezett egy
nagy teherbírású, összkerék-meghajtású, többcélú, a követelményeknek megfelelő ballisztikai és akna elleni védelemmel rendelkező
terepjáró tehergépkocsi elkészítésére. Az 1920-ban alapított Gamma
Műszaki Zrt. és az 1928-ban alapított Respirátor Zrt.10 ezért 2007-ben
stratégiai partnerséget11 kötött, és célul tűzte ki egy olyan Magyarországon tervezett és gyártott járműcsalád kifejlesztését, amely alkalmas az MH igényeinek kielégítésére, ugyanakkor műszaki paramétereiben és árában is versenyképes a nemzetközi piacon.

10. ábra: Az RDO Komondor 3221 páncélozott jármű látványterve
(fegyverállvánnyal és kiegészítő páncélzattal)12

10
11
12

Fő profilja az egyéni gázálarcok, légzőkészülékek, munka- és vegyivédelmi felszerelések, mérőeszközök gyártása, járműintegrációs feladatok, járműgyártás.
2015. február 09-i hatállyal a Respirátor Zrt. egybeolvadt a Gamma Műszaki
Zrt.-vel, Gamma Műszaki Zrt. néven.
Az eddig kivitelezett Komondor járműveken nincs specifikus fegyverállvány,
csak előkészítés annak befogadására, a vevői igények alapján.

179

A családelvűség megteremtésével a szerteágazó polgári (katasztrófavédelmi, mentő–vontató, terepjáró alváz) és katonai (felderítő,
csapatszállító, sebesültszállító, lövész, mentő–vontató, parancsnoki
jármű, önjáró alváz) igények kielégíthetőek. Ez a gyártói és a felhasználói oldalnak egyaránt számos előnyt nyújt, mint a hatékonyabb
kiszolgálási rendszer, csereszabatos alkatrészek alkalmazásának
vonatkozásában, mint egységes kiképzési, és fenntartási körülmények, valamint üzemeltetési környezet megteremtése viszonylatában.

11. ábra. A Komondor páncélozott jármű 3221 jelzésű változata
tereppróbán
5.2. A járművel szemben megfogalmazott elvárások
A korszerű haderőknek a csapat- és anyagszállítási, vontatási,
valamint speciális fegyvernemi feladatainak végrehajtása érdekében
nélkülözhetetlenek az olyan rendszeresített, összkerék-meghajtású,
páncélozott terepjáró gépjárművek, amelyektől elvárt minden olyan
menetakadály leküzdése, ahol embercsoportok együttes és
folyamatos mozgása még lehetséges. A járműnek biztosítania kell a
kezelőállomány és a szállított személyek megkövetelt szintű védelmét
(mind
szennyezett
terepszakaszon,
mind
fegyverekkel,
robbanószerekkel szemben), miközben meg kell őriznie a mobilitást
akár nehezen járható terepen is, bármely év- és napszakban,
valamint bármilyen időjárási körülmények között.
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A megfogalmazott főbb követelmények között:
 a rossz minőségű utakon és rossz időjárási körülmények esetén is kielégítően működő erőátviteli rendszer;
 kiemelkedő akadályleküzdő képesség (mellső, hátsó terepszög,
lépcsőmászó képesség, szabad hasmagasság, gázlóképesség);
 meghatározott fizikai paraméterek (hossz, szélesség, magasság, tömeg);
 a kiemelkedő manőverező képesség (fordulási sugár, emelkedő leküzdő képesség, oldaldőlés);
 ballisztikai és akna elleni, valamint ABV védettségi előírások;
 illetve egyéb alkalmazás-specifikus előírások (hasznos teherbírás, max. sebesség, hatósugár, speciális berendezések, málhaelhelyezés) szerepelt.
További igény volt a könnyen karbantartható, tisztítható és gazdaságosan fenntartható, egyszerű, a külső mechanikai és vegyi hatásokkal szemben ellenálló kialakítás.
Az új páncélozott járműnek képesnek kellett lennie a különleges
felhasználói igényéket kielégítő, a szakmai feladatok eredményes
végrehajtásához szükséges kiegészítő berendezések és szerelvények, valamint azok kezelőállományának és felszereléseinek befogadására.
A Komondor kifejlesztését természetesen alapos kutatási tevékenység előzte meg, melynek része volt a világ katonai járműgyártásában uralkodó tendenciák feltérképezése, valamint a hasonló rendeltetésű, páncélvédelemmel ellátott járművek (pl. MaxxPro, Cougar,
RD család, Bushmaster, Oshkos) megismerése. Ezek az eszközök is
családelven alapuló, mind ballisztikai, mind akna elleni védelemmel
ellátott, speciális szakfeladatok ellátására is alkalmas járművek.
A közel azonos követelményekből adódóan az eszközök hozzávetőleg megegyező műszaki paraméterekkel, menettulajdonságokkal
rendelkeznek, valamint hasonlóság fedezhető fel a külső megjelenésükben, felépítésükben, illetve a felhasznált anyagok, részegységek
tekintetében is.
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12. ábra. Az RDO-3221 Komondor páncélozott jármű a járműcsalád
első tagja
5.3. Az első Komondor páncélozott jármű
Az RDO13-3221 Komondor nevű könnyű-páncélvédettséggel rendelkező, moduláris ballisztikai védelemmel ellátott ABV- felderítő jármű fejlesztését a Gamma Zrt. a Respirátor Zrt.-vel együttműködésben kezdte meg. A megvalósítás során vegyivédelmi szakmai igények kérdésében az egyik konzultációs partner az MH 93. Petőfi
Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj volt. A Komondor ABV-felderítő jármű
prototípusa 2011-ben készült el.
A speciális célra kialakított jármű alapját egy nagy mozgékonysággal rendelkező 4x4 kerékképletű bázisjármű biztosítja, melyen
különböző alegység, szakcsapat igényeit kielégítő eszköz alakítható
ki. A konstrukció robosztus külsővel rendelkezik, mégis megjelenésében közelebb áll a polgári életben is megtalálható eszközökhöz. 14
Logisztikai szempontból ideális méretekkel és tömeggel rendelkezik,

13
14

Az RDO rövidítés a termék design neve: a Respirator Design Office rövidítése,
mivel a járművet a Respirátor cég tervezte meg.
Ez nagyon fontos olyan feladatkörökben, ahol a megfelelő védettségi szint megléte mellett inkább a polgári személyekkel való érintkezés van előtérben (katasztrófavédelem, CIMIC műveletek, polgári érdekű tűzszerész feladatok).
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a vasúti, vízi, illetve C-17 típusú repülőgéppel történő15 légi szállítása
különös előkészítés nélkül megoldható.

13. ábra. Az ABV felderítő változat az RDO-3221 Komondor páncélozott harcjármű bázisán került kialakításra
A jármű speciális önhordó felépítménye az alkalmazott anyagoktól függően különböző szintű akna elleni védelmet biztosít. A Komondor egy úgynevezett MRAP (Mine Resistant Ambush Protected aknabiztos, rajtaütésvédett) jármű. A jármű páncélteste teljes hoszszában ”V” kialakítású, amivel a jármű alatt aktivált aknák, vagy az
aszimmetrikus hadviselésben elterjedten alkalmazott rögtönzött robbanószerek robbanási energiáját oldalra tereli. Ezt az energiaelterelő
hatást csak a páncéltestre kívülről rögzített futóművek csökkentik valamelyest.
A jármű a gyártó szerint egyszerre nyújt ballisztikai és aknarobbanás elleni védelmet (alapkialakításban STANAG 4569 szerint 3. szintű ballisztikai és 2a/b akna elleni), valamint védettséget különféle ABV
15

A megfogalmazott harcászati-műszaki követelményeknek megfelelően. A C-17es szállítórepülőgép belmagassága (3800 mm), lehetővé teszi a Komondor előkészítés nélküli légi szállítását, míg a C-130J belmagassága (2740 mm) miatt a
kiálló műszereket, felépítményeket le kell szerelni. Emellett a Komondor járművek tetején helikopteres függesztésre alkalmas pontok vannak kialakítva.
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behatásokkal szemben. A működőképesség fenntarthatósága érdekében a jármű felszerelhető automata tűzoltó berendezéssel, ami a
küzdőtérben, a motortérben és a gumiabroncsok felett elkülönítetten
képes kifejteni tűzoltó hatását.
5.4. A próbák
A prototípus mozgékonysággal kapcsolatos vizsgálatait a TÜVRheinland-KTI Kft. szakemberei végezték el. A Komondor vizsgálatai
- maximális megengedett össztömeggel és egyes esetekben
vontatmánnyal - több útvonalon is végrehajtásra kerültek. A próbák
2011 decembere és 2012 júliusa között zajlottak, és a próbakocsi
összesen közel 5 600 km-t futott. A terepjárási vizsgálatokat
szélsőséges terepviszonyok között teljes terheléssel végezték a
konstrukciós megoldások és az alkalmazói követelményeknek való
megfelelés ellenőrzése céljából. Ezeket a próbákat többségében a
tököli repülőtér, illetve az Écsen található Rába-ring területén
hajtották végre. A tényleges hatósági vizsgálatok mellett elvégezték a
jármű összehasonlító járműdinamikai szimulációs vizsgálatát,
valamint a terepjárási képességek meghatározását labor- és
terepkörülmények között.
A szimulációs eredmények alátámasztották az écsi tesztpálya
akadályain tapasztaltakat (szinusz-hullám, eltolt szinusz-hullám, háromszög pálya, árokáthidalás, emelkedő-leküzdés, kettős sávváltás).
A Komondor terepjárási képességének laborvizsgálatai a NATO 271
modellhez hasonló Magyar Mozgékonysági Modellel (HMM) lettek
elvégezve, míg a terepvizsgálatokat a Szent István Egyetem Járműtechnikai Tanszék bevonásával az egyetem próbaútjain hajtották végre. Mindkét vizsgálat igazolta a jármű tervezése során előzetesen
megállapított paramétereket. A szimulációs vizsgálatok során a Komondor bázisjármű egyenértékű, sőt, számos esetben jobb értékelést
kapott, mint az összehasonlításban szereplő MaxxPro Dash, Cougar
és Bushmaster járművek. A tartampróbák során a jármű az előzetesen megfogalmazott műszaki követelményeket - mint például a menettulajdonsági értékek, kapaszkodó- és terepjáróképesség, vonóerő
- felülmúlva kiválóan megfelelt. A próbák és vizsgálatok során felmerült műszaki hibák, illetve az eredményekből adódó konstrukciós változtatási javaslatok nem igényeltek komolyabb módosításokat. A prototípus a próbafutásokat követő műszaki átvizsgálás és visszaellenőrzés alapján a további üzemeltetésre alkalmasnak bizonyult.
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14. ábra. A Komondor páncélozott harcjármű 3221 jelzésű változatának nézeti rajza (kiegészítő páncélzattal)
A próbakocsi ballisztikai védettségével kapcsolatos vizsgálatát a
Polgári Kézilőfegyver és Lőszer Vizsgáló kft. szakemberei végezték
el. Ezek során nem a komplett járművet, hanem a páncéltest szerkezetével és anyagával megegyező kialakítású próbadarabot vizsgálták. A próbapáncélzaton végrehajtott lőkísérletek jó eredménnyel zárultak. Igazolták, hogy a felépítésében moduláris jellegű eszköz páncéltestének kialakításához felhasznált alapanyagokból kialakított
konstrukció páncélvédettsége ballisztikai hatásokkal szemben eléri a
NATO STANAG 4569–ben meghatározott 3. szintet.
5.5. A Komondor típusváltozatai
A korábbi Respirátor Vegyvédelmi és Tűzvédelmi Zrt.16 vezetése
és szakemberei részéről már az RDO-3221 típusnevű „Terepjáró,
moduláris ballisztikai védelemmel ellátott ABV felderítő jármű” fejlesztése kezdetén megfogalmazódott az az elképzelés, hogy nem csupán
egy páncélozott járművet, hanem egy egész járműcsaládot hozzanak
létre. A fejlesztési folyamat meggyorsítása és teljesebbé tétele érdekében a Respirátor Zrt. pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv
keretében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból a „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása a közép-

16

2015. február 09-i hatállyal a Respirátor Zrt. egybeolvadt a Gamma Műszaki
Zrt.-vel, Gamma Műszaki Zrt. néven.
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magyarországi régióban” tárgyú kiírásra (KMR_12_2), amelyet el is
nyert.
A Gamma Műszaki Zrt. a Respirátor Zrt.-vel együttműködve terepjáró, ballisztikai védelemmel ellátható, többcélú jármű-család fejlesztése keretében a 4x4 és 6x6 kerékképletű bázisjármű kialakításának
fejlesztését 2012-ben kezdte meg. Első lépésként azok az általános
műszaki követelmények kerültek megfogalmazásra, melyek alapértelmezettek mindegyik jármű esetében, legyen az 4x4 vagy 6x6 kerékképletű, egyszerű szállító-, vagy különleges kialakítású, esetleg
csere-felépítményes, többfunkciós eszköz. Ilyen alapkövetelmény
többek között a megfelelő teljesítmény-arány, a terepjárást biztosító
megfelelően méretezett kerékfelfüggesztés és rugózás, az automatizált hajtáslánc, az aknák elleni védelmet biztosító „V” kialakítású hegesztett, önhordó páncéltest, a lövedékálló üvegek, a személyzet védettségét biztosító belső burkolatok, speciális energiaelnyelő ülések,
túlnyomásos, vegyi-biológiai szűréssel és klimatizálással ellátott vezető- és küzdőtér. Ezek az elképzelések tükröződnek az elkészült,
illetve gyártás alatt álló prototípusokon.

15. ábra. Az RDO-3221 Komondor páncélozott jármű a járműcsalád
elsőként kifejlesztett típusa volt
A különleges kialakítású jármű fejlesztésében és gyártásában a
Gamma Zrt. vezetésével 74 hazai cég több mint 220 dolgozója (köztük 65 mérnök) vett részt. A járműcsalád első prototípus eszközének
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tekinthető RDO17-3221 ABV (Atom, Biológiai, Vegyi) Komondor gyártása során a kitűzött követelményeknek való megfelelést szem előtt
tartva a hangsúly a megfelelően erős, önhordó páncéltest és a járműcsaládra jellemző egyedi megjelenés kialakítására helyeződött. A bázisjármű tervezése és gyártása a Respirátor Zrt.-nél történt.
Az első prototípusnál az erőátviteli rendszer elemeinek nagy részét
(motor, váltómű, mellső és hátsó hidak, kormánymű) polgári kereskedelemben is kapható IVECO és ZF részegységek tették ki. A merevhidas futómű-kialakítás mellett szólt, hogy az - igény esetén - hazai
gyártásból is hozzáférhető (Rába). Az igényeknek megfelelően az
erőátvitelhez egy 3 fokozatú ZF osztóművet illesztettek, a váltó Trigon
automatizálást kapott. A kecskeméti, valamint a budapesti Knorr Bremse gyár és fejlesztő központ a Respirátor Zrt. szakembereivel
szoros együttműködésben alakította ki a bázisjármű ABS-el kiegészített fékrendszerét.

16. ábra. A Komondor járműcsalád RDO-3221paksi átalakított változata az RDO-3221 RFV
A jármű elektronikus rendszerének kialakításában a SILEX Kft
szakemberei működtek közre, míg a páncéllemezek megmunkálására, a különféle alkatrészek gyártásába különböző hazai kisvállalko17

Az RDO rövidítés a termék design neve: a Respirator Design Office rövidítése,
mivel a járművet a Respirátor cég tervezte meg.
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zások is bevonásra kerültek. A katonai eszközökkel szemben megkövetelt terepjárási képességek biztosítása érdekében a jármű speciálisan katonai célokra fejlesztett Michelin XML2 gumiköpenyekkel lett
felszerelve, ami egyaránt jól alkalmazható homokos laza, köves, sziklás, valamint műúti körülmények között is.
Ezt követően kezdődtek meg a 2012. év során az RDO Komondor
típusnevet viselő járműcsalád további tagjainak fejlesztései. Az RDO3221 páncélozott jármű kialakításakor szerzett tapasztalatok alapján
már más koncepció mentén indult el a járműcsalád további változatainak tervezése. Míg az első járműnél a kereskedelemben kapható
erőátviteli egységek kialakítása befolyásolta a felépítmény kialakítását, addig az új eszközöknél már a megfogalmazott követelményekhez és az adott típusváltozathoz legjobban illeszkedő részegységek
beszerzése volt a cél. (Ez a folyamat egyes esetekben az adott beszállítóval történő hosszas egyeztetésekkel, közös fejlesztések és
módosítások során valósult meg.) A járműcsalád továbbfejlesztése és
gyártása alapvetően hazai mérnöki tevékenység és az egyre bővülő
hazai beszállító ipar bevonásával történt. Azonban egyes fődarabok,
alkatrészek megtervezése és beszerzése csak külföldi partnerek közreműködésével oldható meg.

17. ábra. Az RDO-3921 Komondor könnyű- páncélvédettségű csapatszállító/egészségügyi jármű (Gamma)
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18. ábra. A Komondor RDO-3921 AMB sebesült-kimenekítő, -szállító
változata
A korábbi változatnál megszerzett tapasztalatok alapján két különleges rendeltetésű, szakfelépítménnyel rendelkező prototípus jármű,
egy 4x4 kerékképletű sebesültszállító, valamint egy 6x6 kerékképletű
mentő-vontató jármű tervezése, gyártása kezdődött meg. Az elképzelések alapján a különböző kialakítású eszközök lefedik egy adott katonai szervezet könnyű és közepes kerekes páncélozott jármű igényeit, beleértve a páncélozott szállító, harc-felderítő, vegyi-sugár felderítő, logisztikai, egészségügyi kimenekítő járműveket is.
Az erőfeszítések eredményeként 2014. évben megépült az RDO3921 független felfüggesztésű, 4x4 kerékképletű, páncélvédettséggel
rendelkező egészségügyi kimenekítő/szállító jármű (amely rendeltetése betegek, sebesültek/sérültek harctéri kimenekítése, ellátó pontra
történő biztonságos szállítása), valamint a 6x6 kerékképletű többcélú
bázisjármű (technikai mentő-vontató/ félplatós páncélozott jármű változatban). Az egyedi tervezésnek köszönhetően a bázisjárműveken
további, az előbb említettektől eltérő képességek alakíthatóak ki. A
járművek konstrukciójukban, felszereltségükben könnyen alakíthatóak az egyedi felhasználói igényekhez, feladatorientált berendezésekkel és felszerelésekkel láthatóak el, és egyaránt alkalmazhatóak, al189

kalmassá tehetőek katonai, katasztrófavédelmi, illetve speciális körülmények között ellátandó logisztikai és más feladatok elvégzésére.
A CBRN – vagy leggyakrabban alkalmazott magyar megfelelője:
ABV - (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear – vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris) változat kialakításakor az elsődleges cél
nem a fejlesztés során létrejövő különleges rendeltetésű változat elkészítése volt. (Az csupán a bázisjármű képességeinek bemutatására
szolgált.) Az ABV változat fejlesztése során „menet közben” elkészült
a pótpáncélzat nélküli verzió és a lövész változat is. Megemlítendő,
hogy a 6x6-os verziónál kialakítottak egy moduláris, dupla és szimpla
fülkés változatot, melyek közül az előbbi el is készült. Így egy univerzális hordozójárműhöz több speciális felépítmény is tartozhat, amely
rendkívül költséghatékony megoldás.18

19. ábra. Kiegészítő páncélzattal felszerelt Komondor RDO-3221
páncélozott jármű a próbapályán

18

Ezen koncepció előnyei közé sorolható például a missziós tevékenységek hatékony kiszolgálása, illetve az egységes eszközökkel felszerelkező haderő ideális
ütemben történő feltöltése hordozójárművekkel, miközben párhuzamosan tud
építkezni a szakági változatokhoz szükséges szakfelépítmények területén is. Így
megkezdődhetnek a képzések a speciális modulokkal, szakfeladat esetén pedig
átcsoportosítható a megfelelő bázisjármű mennyiség.
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Az eddig elkészült Komondor járműcsalád kifejlesztésénél jelentős
számú magyar cég és mérnök vett részt a fejlesztésben együttműködő partnerként. Jelenleg magyar együttműködő partnerek jelentkezését várják a különböző fegyvernemi változatok kialakítására, bármelyik járműváltozatuknál. A fejlesztők célja, hogy minél több változat
álljon rendelkezésre minél rövidebb idő alatt.19
A széleskörű alkalmazási lehetőségeknek és az eltérő felhasználói
igényeknek megfelelően változnak a járművek műszaki kialakításai is.
A különböző össztömegekből adódóan (12-27 t) az egyes eszközök
eltérő dízel erőforrásokkal lettek szerelve. Eltérések mutatkoznak a
hajtásláncban a sebességváltóművek és osztóművek tekintetében,
valamint a levegő- és elektromos rendszerekben is. A speciális igények kielégítése érdekében a legújabb, építés alatt lévő 4x4-es jármű
esetében például teljesen hidraulikus fékrendszer kerül kialakításra,
eltérően a „megszokott” légfékes megoldástól. Természetesen a családelvűségből adódóan, az üzemeltetés, karbantartás egységességét
szem előtt tartva minden változatban találhatóak azonos megoldások,
mint a többfokozatú osztómű, a tengelyek és kerekek között külön
kapcsolható differenciálzárak, a számítógép által vezérelt járműrendszerek (ABS, retarder, tempomat), klimatizált, szűrt levegős túlnyomásos belsőtér, körkörös figyelést biztosító kamera- és monitorrendszer, központi keréklégnyomás-szabályozó rendszer, valamint az
önmentésre alkalmas csörlő.
5.6. Az RDO-3221 Komondor műszaki jellemzői
Az RDO-3221 Komondor a páncélozott járműcsalád rövid tengelytávú 4x4 kerékképletű bázisjárműve. A könnyű-páncélvédettséggel
rendelkező ABV felderítőjármű alapjául is szolgáló kialakítás mozgékonysága, terepjáróképessége, valamint védettsége lehetővé teszi,
hogy az e jármű alapján kialakítható különböző variánsok (vezetési
pont, csapatszállító, felderítő, ABV felderítő, CIMIC stb.) raj-erejű kötelékek (8-10 fő) számára megfelelő képességet biztosítsanak a különféle feladatok végrehajtásában. A megépült prototípus, az RDO3221 RSV (Radiation Shielded Emergency Vehicle - Sugárárnyékolt
Balesetelhárítási Jármű) az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. különleges
igényeinek megfelelő átalakításával készült el 2014. év végére. A
jármű az alkalmazott külső és belső burkolatoknak köszönhetően
nagymértékben (>65% egyes helyeken) csökkenti a gammasugárzás
19

Ugyanakkor azonban nem kívánnak olyan változatokat kifejleszteni, amelyeknek
itthon más cég a profilgazdája. Sok kiváló hazai katonai célú fejlesztés van,
amelyek hazai hordozójármű hiánya miatt exportcikként nehezen értékesíthetők.
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hatását, illetve könnyen mentesíthető. A Gamma Műszaki Zrt. által
gyártott elemekből felépített speciális mérő- és figyelmeztetőrendszer
folyamatosan képes mérni a külső és belső gammasugárzást, az elszenvedett sugárdózis mértékét. Azokat összehasonlítva a beállított
határértékekkel különböző szintű figyelmeztető jelzéseket képes küldeni a parancsnoki monitorra.

20. ábra. Az RDO-3221 Komondor ABV felderítő változata kiegészítő
páncélzattal
A jármű erőforrása IVECO Tector 279 típusú négyütemű, vízhűtéses, hathengeres soros elrendezésű, közvetlen befecskendezéses
dízelmotor. A sebességváltóval összeépített erőátviteli egység mellső
és oldalsó gumibakokkal van az önhordó páncéltesthez rögzítve. Az
EURO 5-ös környezetvédelmi besorolású motor a megfelelő emissziós kibocsájtási értékhatárokon belüli üzem érdekében SCR rendszerrel (Selective Catalytic Reduction - szelektív katalitikus reakció,
AdBlue redukáló anyag felhasználásával) van ellátva. A jármű motorja által leadott hajtóerő egy egytárcsás száraz tengelykapcsolón keresztül jut el a 6 sebességes ZF 6S 1˙000 nyomatékváltóba. Az alapesetben mechanikus kapcsolású nyomatékváltó a Komondor járműben Trigon automatizáló egységgel került kiegészítésre, így az elindulást követően a sebességi fokozatok közötti váltás a tengelykapcsoló vezető általi működtetése nélkül, egyszerűen a kívánt fokozat
kiválasztásával valósul meg. A sebességváltót egy központi kardán192

tengely köti össze a háromfokozatú ZF VG 760 osztóművel. Az osztómű feladata a kardántengelyeken keresztül a hajtónyomaték növelése és eljuttatása a kerekhez, így biztosítva a megfelelő terepjárást.
Az osztómű állandó összkerékhajtást biztosít. Országúti fokozatban
1:1, terepfokozatban 1:2 áttételen keresztül valósítja meg a kihajtást.
Az egyes fokozatok elektronikusan vezérelt pneumatikus kapcsolásúak úgy, mint az osztóműbe épített hosszanti differenciálzár, ami
tovább javítja a terepjáró képességet, megakadályozva a két tengely
közötti csúszás kialakulását.
Mindkét futómű IVECO gyártmányú merevhidas, félelliptikus laprugózású kivitel. A futóművek kerékreduktoros megoldásúak, és kapcsolható differenciálzárral rendelkeznek. A differenciálzárak elektronikusan vezérelt, pneumatikusan aktiváltak. A jármű kormányműve ZF
típusú hidraulikus szervokormány, ami kiegészülve az állítható kormányoszloppal könnyű kormányozhatóságot biztosít mind országúton, mind terepen. A jármű a Komondor családhoz tervezett acél
keréktárcsákkal rendelkezik, amiken a Michelin cég XZL2 395/85 R20 katonai, tömlőnélküli gumiabroncsai találhatók. A gumiköpenyek
különböző keréklégnyomás értékek mellett egyaránt kiváló tapadást
biztosítanak műúton, köves terepen, homokban és mocsaras területeken. A megkívánt, terhelés- és talajviszony-függő keréklégnyomások beállítását a jármű elektronikai rendszerét is tervező magyar Silex
cég programozható központi keréklégnyomás-szabályzó rendszere
biztosítja. Az előre beállított programok alapján a vezető gombnyomásra változtathatja a kerekek légnyomását a kívánt értékre. A rendszer képes továbbá a gumiköpeny kisebb sérülése esetén megfelelő
nyomást tartani az adott gumiköpenyben. A mozgásképesség megőrzése érdekében a kerekekbe run-flat rendszer van beépítve.20 A gumiköpeny nagyobb sérülése esetén a rendszer még közel 500 km-es
távolság megtételét biztosítja. Így a pótkerék készletezése szükségtelenné vált.
A jármű fékrendszerének kifejlesztése a kecskeméti székhelyű
Knorr-Bremse cég szakembereivel közösen történt. A kétkörös tisztán
pneumatikus fékrendszer a hidakon elhelyezett dobfékekre hat. A
pneumatikus oldású, rugóerő által működtetett rögzítőfék a hátsó
tengelyre szerelt kerekeket fékezi. A jármű 4/4 (4 érzékelő, 4 szelep)
felépítésű ABS rendszerrel van felszerelve. A motorról közvetlenül
20

A run-flat rendszer beépítése a kerékbe defekt esetén további korlátozott mozgásképességet biztosít a jármű számára (a jármű továbbhaladhat 50 km/h sebesség-maximum betartása mellett). A Run Flat gumiabroncsok használata légnyomás-ellenőrző rendszerrel együtt célszerű.
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hajtott 2 hengeres Knorr kompresszor a kocsi fékrendszerének működtetése mellett nagynyomású levegőt biztosít a külső levegőcsatlakozóknak, a pneumatikus vezérlőszelepeknek (osztómű, differenciálmű stb.), illetve vontatás esetén a pótkocsinak, valamint a vontatott
járműnek. A rendszer része a kétkörös pótkocsi-szelep is, ami lehetővé teszi átmenő légfékes, merev vonórudas szerelvények vontatását is 25 t össztömegig.
A jármű önhordó felépítménye hajlított páncéllemezek összehegesztésével készül. A jármű vezetőtere és „küzdőtere” egy légteret
képez. A csapatszállító-kialakítás 2+7 fő befogadására alkalmas. A
jármű ablakai a páncéltesttel azonos ballisztikai védelmi tulajdonságokkal rendelkező, fűthető polikarbonát lövedékálló üvegből készülnek. A páncéltest alap ballisztikai védelmét aramid belső burkolat növeli, mely feladata a küzdőtérben a repeszhatás csökkentése. A ballisztikai védettség szintje kiegészítő páncélzattal 4 szintig növelhető
(NATO 4569 STANAG szerinti).

21. ábra. Az RDO-3921 Komondor páncélozott jármű nagyobb tengelytávolságú az alapváltozatnál, ezáltal 2+8 fő felfegyverzett katona
szállítására alkalmas
Az eszköz tetején, csapágyon körbefordítható búvónyílás található,
ahová igény szerint fegyverállvány, lőtorony vagy bármilyen egyéb
eszköz szerelhető. A járműben tartózkodó személyek biztonságát
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fokozandó az ülések a cseh Bogges céggel közösen módosított
energiaelnyelő kialakítású, 4 pontos biztonsági övvel felszerelt változatok. Az eszköz felderíthetőségének csökkentése érdekében a külső
festés kifejezetten katonai célokra kifejlesztett polimer bázisú anyag.
A bázisjármű alapkialakításban rendelkezik egy kombinált szűrőszellőztető berendezéssel, ami azon túl, hogy szükség esetén szűrt
levegőt biztosít a belső térbe, képes bizonyos mértékű állandó túlnyomást létesíteni, ezzel megakadályozva a külső szennyeződések
behatolását. A jármű rendelkezik légkondicionáló és fűtő berendezésekkel, körkörös megfigyelést biztosító éjszakai/nappali kamerarendszerrel, továbbá felszerelhető fedélzeti automata tűzoltó rendszerrel
is.
5.7. Az RDO-3921 Komondor páncélozott csapatszállító jármű
műszaki jellemzői
Az RDO-3921 Komondor típusú páncélozott jármű 4x4 kerékképletű állandó összkerékhajtású változat, amely kialakításától függően
számos különböző célra felhasználható, mint sebesültkihordó, parancsnoki, felderítő, ABV felderítő, karhatalmi, csapatszállító stb. A
jármű erőforrása Cummins ISLe típusú négyütemű, vízhűtéses, hathengeres soros elrendezésű, központi befecskendezéses dízelmotor,
amely a jármű kialakításától függő változatban 320-350 LE teljesítményt biztosít. Az erőforrás egybe van építve az automata sebességváltóval. Az így kialakított erőátviteli egység mellső és oldalsó gumibakokkal van az önhordó páncéltesthez rögzítve. Ez a kifejezetten
katonai célokra kifejlesztett motor hajtja a nyugati világrészben gyártott hasonló járművek közel 70%-t.
Kialakításából, szabályzásából adódóan alkalmas a NATO egységes üzemanyaggal történő üzemeltetésre (NATO Single Fuel
Conception - Egységes Hajtóanyag Koncepció21), nem érzékeny a
terepen fellépő szélsőséges igénybevételekre. (Típusváltozattól függően mindegyik erőforrás biztosítja a megkívánt fajlagos teljesítményt.) A jármű motorja által leadott hajtóerő közvetlenül az Allison
cég által gyártott (szentgotthárdi üzem) 3000-es szériájú hatsebességes automata váltóba kerül. A váltóval egybeépített hidrodinamikus
tengelykapcsoló biztosítja az induláskor szükséges növelt nyomatékot, valamint a sima, fokozatmentes indulást. A váltó szerves részét
képezi az elektronikusan szabályozható retarder egység, mely nagy21

NATO Stanag 4362: Single Fuel Conception
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mértékben hozzájárul a jármű hatékony lassításához, a lejtők biztonságos leküzdéséhez. Az automata váltót egy központi kardántengely
köti össze a ZF háromsebességes osztóművel.
Az osztómű állandó összkerékhajtást biztosít, országúti fokozatban
1:0,89, terepfokozatban 1:1,54 áttételen keresztül valósítja meg a
kihajtást. Az egyes fokozatok elektronikusan vezérelt pneumatikus
kapcsolásúak, ahogy az osztóműbe épített hosszanti differenciálzár
is.

22. ábra. Az RDO-3921 Komondor páncélozott jármű védett deszanttere
Mindkét futómű az AxleTech francia cég különleges katonai ISAS
független felfüggesztésű, csavarrugós családjából származik. A futóművek kerékreduktoros megoldásúak, és kapcsolható differenciálzárral rendelkeznek. A differenciálzárak elektronikusan vezérelt, pneumatikus működtetésűek.
A jármű kormányművét és kormányoszlopát a Csepeli Járműgyár
telephelyén működő Draspó-Tempó Autó Kft. szállította. A hidraulikus
szervokormány, állítható kormányoszlop könnyű kormányozhatóságot
biztosít mind országúton, mind terepen.
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A jármű fékrendszere megegyezik az RDO-3221 változatéval, azzal az eltéréssel, hogy itt már minden tengely tárcsafékes kivitelű.

23. ábra. Az RDO-3921 Komondor páncélozott jármű nézeti rajza
A jármű önhordó felépítménye az RDO-3221 típussal megegyező
anyagokból és kialakítással készül kívül-belül. Így a ballisztikai- és
ABV védettség szintje is megegyező. A vezetőtér és „küzdőtér” egy
légteret képez. A csapatszállító kialakítás 2+8 fő, a sebesültszállító
kialakítás a 3 fős személyzeten túl 2 fekvőbeteg vagy 6 ülő sérült
személy befogadására alkalmas.
5.8. Az RDO-3932 6x6 kerékképletű Komondor páncélozott mentő-vontató jármű
Az RDO-3932 Komondor típusú bázisjármű 6x6 kerékképletű, nyitott málhaterű (félplatós) felépítményű, állandó összkerékhajtású változat. Kialakításának és jó terepjáró képességének köszönhetően az
alkalmazott cserefelépítménytől függően számos különböző célra
felhasználható, mint sebesültkihordó, parancsnoki jármű, mentővontató, ABV felderítő, karhatalmi, csapatszállító vagy logisztikai jármű.
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24. ábra. Az RDO-3932 Komondor páncélozott műszaki jármű 2+3 fő
szállítására alkalmas a védett vezetőtérben. A platón jármű emelvevontató berendezés, önrakó daru és hidraulikus csörlő került elhelyezésre
Tervezésekor a családelv figyelembe vételével az alkalmazott műszaki megoldásokban, szinte teljesen megegyezik az RDO-3921 4x4es bázisjárművel, csak az egyes részegységek paramétereiben, illetve a háromtengelyű kocsitest kialakításában van eltérés.
Az RDO-3932 félplatós kivitele 2+3 fő szállítására alkalmas a zárt
vezető terében. A kocsi igény szerint készülhet akár teljesen zárt
páncéltesttel, 2+12 fő befogadó képességgel. Az elkészült prototípus
járművön egy jármű mentő-vontató felépítmény (3,5 tonnás Palfinger
önrakó daru, WARN 30XL hidraulikus csörlő, saját fejlesztésű jármű
emelve-vontató berendezés) található.
A tervek szerint ez a szerelvény egyszerűen leszerelhető, és helyette más cserefelépítmény is felszerelhető. Ez a megoldás biztosítja, hogy az alapjármű számos speciális igényt képes rövid időn belül
kielégíteni (sebesültszállító, tűzoltó, csapatszállító, fegyvernemi platform stb.)
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A KOMONDOR JÁRMŰCSALÁD MŰSZAKI JELLEMZŐI
4. táblázat
RDO-3221
(ABV
felderítő)

RDO-3921
(csapatszállító)

RDO-3932
(mentővontató)

Hosszúság [mm]

6 400

6 600

8 080

Szélesség [mm]

2 500

2 500

2 500

Magasság [mm]

3 280

2 815

2 815

Tengelytáv [mm]

3 200

3 900

3 900 + 1 400

elöl

2 055

2 110

2 110

hátul

2 045

2 110

2 110

elöl

30

30

25

hátul

35

35

35

tengelyhídnál

413

413

413

kocsiközépnél

500

550

550

Üres tömeg [kg]

13 350

14 850

16 500

Teljes tömeg [kg]

16 500

17 000

27 000

Tengelyterhelés elöl
[kg]
hátul

5 830

7 700

8 200

7 520

7 150

4 100 /
4 200

Max. vontatmány tömege [kg]

25 000

25 000

35˙000

Csörlő vonóerő [kg]

6 800

6 800

6˙800

Mászó-képesség [°]

30

30

30

IVECO Tector
279 6 h. dízel

Cummins ISLe
8.9 6 h. dízel

5 880

8 900

8 900

Max. teljesítmény/fordulatszám
[LE/ford/perc]

279 / 2 700

340 / 2 200

450/2 100

Max. nyomaték/fordulatszám
[Nm/ford/perc]

950 / 2 100

1 440 / 1 200

1 624 / 1 300

Tüzelőanyag-fogyasztás vízszintes országúton [l/100 km]

30

40

40

Fő méretek

Változat

Nyomtáv [mm]

Terepszög [°]

Tömegek

Szabad magasság [mm]

Terep
járás

Erőforrás

Típus
3

Lökettérfogat [cm ]
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Cummins ISLe
8.9 6 h. dízel

A KOMONDOR JÁRMŰCSALÁD MŰSZAKI JELLEMZŐI
4. táblázat (folytatás)
RDO-3221
(ABV
felderítő)

RDO-3921 (csapatszállító)

RDO-3932 (mentővontató)

Tengelykapcsoló

1 tárcsás, száraz

hidrodinamikus

hidrodinamikus

Sebességváltómű

6 sebességes automatizált váltású ZF 6S1˙000-9S

6 sebességes automata, 6 sebességes autoretarderrel ellátott Allison mata, Allison 4˙000
3˙000
retarderrel

Osztómű

ZF VG 760, 3 fokozatú, differenciálzárral

ZF VG 1˙600/300, 3
fokozatú, differenciálzárral

ZF VG 1˙600/ 300, 3
fokozatú, differenciálzárral

Futómű

merevhidas, laprugózású, hidraulikus lengéscsillapítás

független felfüggesztésű
hidak, csavarrugók,
hidraulikus lengéscsillapítás

független felfüggesztésű hidak, csavarrugók, hidraulikus
lengéscsillapítás

Hajtott kerekek
száma [db]

4

4

6

Max. sebesség
úton [km/óra]

105

105

105

Járómű

Erőátvitel

Változat

Gumiabroncs

395/85 R20 Michelin
XZL2”

395/85 R20 Michelin
XZL2”

395/85 R20 Michelin
XZL2”

Fékek

kétkörös légfék, westing
jellegű rögzítőfék a
hátsótengelyen. Minden
keréken dobfék

kétkörös légfék, westing
jellegű rögzítőfék a hátsótengelyen. Minden keréken léghűtésű tárcsafék

kétkörös légfék,
westing rögzítő fék h.
tengelyen. Kerekeken
léghűtésű tárcsafék

Önhordó páncéltest
hegesztett páncéllemezekből

Önhordó páncéltest
hegesztett páncéllemezekből

Önhordó páncéltest
hegesztett páncéllemezből

Felépítmény

A Komondor járműcsalád komoly nemzetközi érdeklődést váltott ki.
Remélhetőleg a kereslet eléri azt a szintet, aminek hatására a gyártástechnológia a sorozatgyártás irányába fejleszthető. Ezzel, közel 40
év után, ismét teljesen hazai tervezésű és kivitelezésű páncélozott
jármű lehetséges sorozatgyártása indulhat be, meghatározó alapeszközt biztosítva más hazai eszközgyártóknak is, termékeik integrálására, bemutatására. (A szerző köszönetet mond Ocskay Gábor nyá. okl.
mk. alezredes úrnak, a Gamma Műszaki Zrt Különleges Járművek
Divíziója vezetőjének a cikk megírásához nyújtott segítségért.)
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Druzsin József1

A SZOLNOKI REPTÁR REPÜLŐMÚZEUM NÉHÁNY KIÁLLÍTOTT REPÜLŐGÉPÉNEK BEMUTATÁSA
Absztrakt
A 2016. szeptember elsején megnyílt szolnoki RepTárban a kezdetektől végigkövethető a magyar katonai repülés története. A 20152016. évben az MH Logisztikai Központ alárendelt szervezetei részt
vettek a RepTár kialakításában. A cikk néhány fontosabb, illetve érdekesebb kiállított típust mutat be.
Kulcsszavak: RepTár, katonai repülés, repülőgéptípusok, típusismertetés, MH Logisztikai Központ

Bevezetés
A Tisza-parti városban, a hajdani Indóház területén megvalósult
gyűjtemény nemzetközi értelemben is számottevő, hiszen KözépKelet Európa egyik jelentős repüléstörténeti kiállítása lett. Az MH Logisztikai Központ alárendelt szervezetei – az MH Légijármű Javítóüzem, az MH Anyagellátó Raktár Bázis és az MH Közlekedési Központ - maximálisan kivették részüket a RepTár kialakításában. Az itt
elhelyezett gyűjteményt a Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakembereinek szakmai segítségével állították össze. [1] Egyebek mellett látható itt az id. Rubik Ernő által tervezett vitorlázógép, a Góbé, de a
MiG vadászrepülőgépek több generációja (MiG–15, –17, –19, –21es), illetve Albatros, Hawker Hunter stb. is megtekinthető. Olyan különlegességek is megtalálhatóak itt, mint az Il-2 Sturmovik csatarepülőgép, vagy a német Bf 108 Taifun repülőgép. A cikkben bemutatásra
kerül a MiG-21MF és a MiG-21bisz vadászrepülőgép, a MiL Mi-8T
közepes szállítóhelikopter, az L–39ZO Albatros gázturbinás kiképzőrepülőgép, az Il-2, a Polikarpov Po-2 többcélú könnyű repülőgép, a
Jak-11 vadász-gyakorló repülőgép, a Jak-12 könnyű repülőgép, a

1

Druzsin József szds. MH ARB ÜZALO III. alosztályvezető-helyettes,
e-mail: druzsin.jozsef@gmail.com
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Taifun sport és túrarepülőgép, illetve az L-200 Morava kétmotoros
könnyű repülőgép.

1. ábra. A RepTárban figyelemmel kísérhető a MiG vadászrepülőgépek fejlődése
Mintegy 6 hektáros területen jött létre az országban egyedülálló, a
katonai repülést és légvédelmet bemutató szakgyűjtemény. A múzeum több mint 4 500 m2 fedett kiállítóterével és mintegy 60 000 m2
alapterületével, 218 műtárgyat és mintegy 40 repülőeszközt felvonultatva, már mérete okán is figyelemre tarthat számot. [2]

1. A MiG-21 vadászrepülőgép típuscsalád
1961-től a MiG-21 vadászrepülőgép kétszeres hangsebességével,
nagy emelkedő-képességével, csúcsmagasságával, fegyverzetével,
fedélzeti rendszereivel bevezette hazánkban a ma is használt vadászgépek korszakát. A 2000-ben történt kivonásáig 8 változata állt
rendszerben Magyarországon. A korszak1961-ben Pápán kezdődött,
amikor 38 darab MiG-21F-13 vadászgépet vettek át, később a taszári
és kecskeméti ezredeknél is rendszeresítésre kerültek, összesen 80
példányban. 1963-tól már MiG-21PF típusú repülőgépekkel is repültek, majd 1971-ben egy század átképzést kapott MiG-21MF típusú
repülőgépekre. 1975-ben megérkeztek az első MiG-21bisz gépek.
203

A MiG–21 a Szovjetunióban, a Mikojan–Gurjevics tervezőirodában
az 1950-es évek második felében kifejlesztett teljesen fémépítésű,
félhéj-szerkezetű, deltaszárnyú, egyáramú gázturbinás sugárhajtóművel, utánégetővel, hermetikusan zárható fülkével, katapultüléssel
ellátott, egyszemélyes, vadász feladatkörű harcirepülőgép-típus. A
prototípus bemutatkozása 1956-ban történt. Számos kísérleti példány
és prototípus után a gép több változatban épült. Hajtóművük a
Tumanszkij R–11–300 lett. [3]

2. ábra. MiG-21MF vadászrepülőgép, a "96-os gyártmány"
A típust sorozatgyártásra alkalmasnak nyilvánították, és megkapta
a MiG–21F típusjelzést. Gyártmányjelzése „72” lett. Az első 30 db
1959-ben el is készült. 1960-ban már az F–13-ast gyártották. A hajtómű levegőbeömlő nyílása a gép orr-részében van kialakítva, melynek közepén egy mozgatható áramlás-szabályzó kúp („Mach kúp”)
szabályozza a keresztmetszetet és a hangsebesség feletti légtömeg
lefékeződését. Ez a kúp foglalja magában a gép lokátorát, illetve a
rádió-távolságmérőt is. A törzs két oldalán és alul kitéríthető törzsféklapok találhatók, míg a törzs végének alsó részén középen egy
kiegészítő stabilizátor található. A gép orrfutóját a pilótafülke alá, míg
a főfutókat a félszárnyak törzs felöli részébe húzzák be. A szárny
félhéj-szerkezetű deltaszárny, ami hangsebesség felett ideális
szárnyforma. A szerkezet egy főtartós, egy kereszttartós és egy segédtartós kialakítású. Az MF-et és a bisz-t felszerelték a szárny határ204

réteg-lefúvó rendszerével is (SZPSZ-rendszer), ezáltal csökkenhetett
a gép siklási és leszálló sebessége. A szárnyban, a főtartó mögötti
részben vannak rögzítve a futómű főfutói, illetve kialakítva a futógondolák. A csűrőlapok és a fékszárnyak a kilépő éleknél találhatóak,
utóbbi vezetősínje a PF típusnál körív alakú, működtetésük hidraulikus.
A kormányrendszer (vezérlőrendszer) vonórudas, himbás rendszerű, kormányerő-csökkentő berendezésekkel egybeépítve. A rugós
terhelőszerkezet karakterisztikája sebesség és magasság függvényében változik. A leszállás utáni kifutási úthossz rövidítését fékernyő
segíti. A típusban kétféle ülés volt rendszeresítve. A korai változatokban (F, PF, U) SZK–1 típusú, a többiben pedig KM–1 (SZK–3) típusú
katapultülés lett beszerelve, mindkettőben benne volt az ejtőernyő is.
Az F-sorozatot és a kétüléses változatokat kivéve mindegyik altípusba beépítettek fedélzeti rádiólokátort. Az F változatnál a kétülésesekben rádiótávolságmérő üzemelt, ami a gépágyúval való célzást segítette. A felfüggeszthető fegyverterhelése típusváltozattól függően
1300–1800 kg. Az első változatok (F- és P-sorozat) egy-egy rakétát
hordoztak a félszárnyak alatti tartókon, valamint ezeken a gépeken
még nem lehetett ún. „vegyes függesztést” alkalmazni, azaz csak
azonos típusú rakétákat hordozhatott a gép. A későbbi modellekre
(az SZ-től kezdve) már két-két rakétát lehetett vegyesen felfüggeszteni. A MiG–21 egyes alváltozatai korlátozottan földi célpontok támadására is alkalmasak. Erre a célra a repülőgépre 2, később 4 db UB–
16–57 vagy UB–32–57, 57 mm-es SZ–5 típusú, nem irányított rakétát
befogadó konténereket lehetett függeszteni. A Szovjetunió 3 gyárában a gyártás 28 éve alatt 30 altípust fejlesztettek ki, amelyek 48 országban teljesítettek szolgálatot. Feltűntek például Vietnám és Afganisztán egén is. Az altípusokat a Szovjetunión kívül a VSZ tagállamában, Csehszlovákiában, valamint Indiában és Kínában is gyártották.
10 158 db legyártott mennyisége miatt kiérdemelte a „legnagyobb
darabszámban gyártott gázturbinás sugárhajtóműves vadászrepülőgép” címét.
A fotón látható MiG-21MF típusú repülőgép, a "96-os gyártmány"
megjelenésével minőségi változás következett be, hiszen a gép 5
függesztési ponttal volt ellátva, feladattól függően három póttartállyal
és két rakétával nagy távolságú feladatok végrehajtásában, egy póttartállyal és négy rakétával kisebb távolságon, nagyobb tűzerővel vehetett részt a légi célok megsemmisítésében. A gép orrkúpjában helyet kapó RP-21M lokátor csak légi célok felderítésére és követésére
alkalmas. Hatótávolsága mintegy 19 km. Légiharcra a típus a szár205

nyak alatti 4 fegyvertartón 4 db R-13A infravörös vezérlésű légiharcrakétát vagy ennek a továbbfejlesztett lokátoros változatát hordozhatja. Hordozhat 2 db 250, vagy egy 500 kg tömegű hagyományos bombát is. Nagyobb teljesítményű R-13 F-300 gázturbina került beépítésre, ami max. 50 kN tolóerőre képes normál, míg 64,9 kN-ra utánégető
üzemmódban. Az összesen 2600 l befogadóképességű üzemanyagtartályok a pilótafülke mögött helyezkednek el, beleértve a függőleges
vezérsíkig terjedő megemelt gerincrészt is, mely egy 340 l-es tartályt
tartalmaz. A belső üzemanyagtartályok mellett a gép képes egy-egy
üzemanyag-póttartály hordozására a szárnyak és a törzs alatt. A beépített ikercsövű 23 milliméteres GS-23-as gépágyúval másodpercenként 50 db lőszert lehetett kilőni. Fedélzeti radarja a MiG-21PF
által használt berendezés továbbfejlesztett változata volt, a műszeres
célravezetés képességével.
Az üzemanyag mennyiségét 2600 literre növelték, a külső szárny
alatti csomópontokra póttartályokat szerelhettek, így a repült idő jelentősen nőhetett. A 490 l-es tartályok szükség esetén ledobhatóak.
A pilóták számára nagy könnyebbséget jelentett az AP-155-ös kétcsatornás robotpilóta, amelynek kivezető üzemmódja bármilyen repülési helyzetből „egyenesbe” hozta a gépet. Az előző változatokhoz
képest a PF-eken eltérésként jelentkezett, hogy a Pitot-cső felülre
került, levegő-beömlő nyílása pedig nagyobb volt, mint az F-13-é. A
fülke mögött testesebb lett a "gerinc". Az MF típuson a repülések kiértékelését a SzARPP-12-es adatrögzítő segítette, amely egy tucat paramétert és adatot örökített meg 36 milliméteres filmre. A leszállásnál
- a határréteg-lefúvó rendszernek köszönhetően - 270 kilométer per
órára csökkent a földet-érés sebessége. Az MF ugyan a fegyverzet
mennyiségét tekintve hatalmas előrelépést jelentett, de a technikai
színvonala nem volt magasabb a PF-hez képest. Az előzőhöz hasonló lokátort és rakétákat hordozott. A MiG-21MF típust Gorkijban 197075 között, míg Moszkvában 1970-74 között gyártották.

2. A MiG-21bisz vadászrepülőgép
A 70-es évekre a Mikojan-Gurjevics iroda kifejlesztette a MiG-21es frontvadász bisz változatát. A típus gyártását 1974-ben kezdték
meg. Az új lokátor alkalmas lett az R-3R félaktív lokátorvezérlésű rakéták célbajuttatására, emellett 30 km-re nőtt a felderítési távolsága,
és a korábbi változatokhoz képest alsó mérési határa kisebb. Alkalmas volt a földi célok támadásakor is a pontos lőelemek kidolgozásá206

ra, ezáltal eredményesebb lett a bombavetés. A bisz az infravörös
vezérlésű, nitrogénhűtésű, 8 km-es hatótávú, magas találati arányú
K-13M (később az R-60) önirányítású légiharc-rakétából négyet hordozhatott. Modernebb RSZBN-5SZ navigációs rendszerrel és SZAU23ESZN repülésvezérlő rendszerrel rendelkezik. A típushoz rendszeresített R-25-300 hajtómű maximum 75 kN tolóerőre képes, de rendelkezik egy rendkívüli „CSR” üzemmóddal is, mely lehetővé teszi,
hogy 4000 m alatt rövid ideig 85 kN-on üzemeljen.

3. ábra. A MiG-21bisz "Cápeti"
A növelt teljesítményű R-25-300-as hajtómű-változatnál a „teljes
utánégetés” üzemmód mellett kapcsolható volt a „CSR” üzemmód,
amellyel a tolóerő a gép tömegének 1,3-szeresére nőtt. A MiG-21bisz
fegyverzete az előző típusváltozatokhoz képest minőségi változáson
ment át. Meghagyták a már korábban rendszeresített, a szovjet
gyártmányú repülőgépeken széles körben alkalmazott, nagy tűzgyorsaságú GS-23-as gépágyút, a lőszer javadalmazását 200-ról 250 dbra növelve. A célzókészüléket továbbfejlesztették. Alkalmassá vált
arra, hogy a légiharcban nagy túlterhelésű manőverek közben is kidolgozza az előretartási szöget a gépágyú, valamint a nem irányított
rakéták számára. A függeszthető levegő-levegő rakétákat korszerűbbekre cserélték. A régi K-13 rakéta helyett az infravörös vezérlésű K13M, az RSZ-2 helyett az R-3R lokátorvezérlésű félaktív rakéta került
rendszeresítésre. A 80-as évek elején állt hadrendbe a szintén infra207

vörös vezérlésű R-60-as légiharc-rakéta. A bisz - az MF változathoz
hasonlóan - szintén átalakítható nukleáris fegyverzetű, „atombombázó” feladatkör betöltésére.
Magyarországon a MiG-21bisz két modifikációját rendszeresítették
a légierőben: a 75A-t, illetve a 75AP-t. A 75A, az úgynevezett „lazur”os változat, a 75AP pedig az RSZBN-es bisz. A két modifikációt külsőleg a szívócsatorna alatt, valamint a függőleges vezérsíkon elhelyezett, jellegzetes RSZBN- antennák alapján lehetett megkülönböztetni egymástól. A „lazúros” bisz-ekből mindösszesen egy századnyit,
15 darabot vásároltunk. Ezek érkeztek meg elsőnek, és álltak hadrendbe Taszáron, 1975 nyarán. A „Lazur” parancsközlő rendszer
analóg adatátviteli feladatokat szolgált, amely rádió-beszélgetés nélkül biztosította, hogy a pilóta rossz látási viszonyok között is képes
legyen megtalálni a célt. A sebesség-, magasság- és irányszögműszer skáláján mozgott egy kis háromszög, amely azt az értéket mutatta, amelyet a pilótának tartania kellett. Ezen felül egy mozgó szálkereszt is jelezte, hogy a gép hossztengelyéhez képest merre van a cél.
Mindezek együttesen jó eséllyel biztosították, hogy a gép a cél mögött néhány kilométerre legyen. 2000. augusztus 25-én a MiG-21bisz
harcirepülőgépeket kivonták a magyar légierő állományából.
A MiG-21-es családnak kétüléses, oktató változatai is voltak. Bár a
család első gépeinek (a MiG-21F-13) fogadásakor ezek még nem
álltak rendelkezésre, csak később, a MiG-21PF-ekkel jelentek meg az
első MiG-21U „66-400” (alsó fékernyős) változatok. A MiG-21MF gépekhez a MiG-21U „66-600” (felső fékernyős) változatai, végül a MiG21bisz-ekkel jelentek meg a MiG-21UM, robotpilótával is felszerelt
kétüléses gépek. (A szerkesztő megjegyzése.)

3. MiL Mi-8T közepes szállítóhelikopter
A Mi–8 helikopter a Szovjetunióban a Mihail Mil vezetése alatt álló
tervezőirodában kifejlesztett többcélú, polgári és katonai feladatokra
egyaránt alkalmas típus. Az első prototípus 1961-ben emelkedett a
levegőbe. A MiL Mi-8T közepes szállítóhelikoptert a vietnámi háború
tapasztalatai alapján fejlesztették ki. A gép a típusváltozattól függően
max. 30 fő szállítására képes. Létrehozásakor a tervezők – az alaprendeltetésből fakadó élőerő szállítóképesség mellett - két fontos célt
tűztek ki. Egyfelől a típusnak képesnek kellett lennie a megfelelő tömegű támogató fegyverzet hordozására, másfelől meg kellett oldani a
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deszantok mozgékonyságát fokozó, illetve támogató fegyverzeti eszközeik hordozására képes könnyű gépjármű belsőteres légiszállítását. Ez utóbbit a gépjármű be- és kiállására alkalmas, teljes törzskeresztmetszetet megnyitó hátsó tehertér-ajtó kialakításával oldották
meg.

4. ábra. MiL Mi-8T közepes szállítóhelikopter
A helikopter személyzete három fő, két pilóta és egy fedélzeti
technikus. Üres tömege 6624 kg, míg maximális felszálló tömege
12 000 kg. A típus 24 fő felfegyverzett katona vagy 1 db könnyű terepjáró gépjármű (UAZ-469) szállítására alkalmas. A maximális belső
terhelése 4000 kg, míg a kívül függeszthető súly 3000 kg. A helikopter maximális sebessége 250 km/h, hatótávolsága - 1870 liter hajtóanyaggal - 465 km. A két Izotov TV2-117A szabadtengelyes gázturbina egyenként 1251 kW teljesítményű, ami a hasznos teher hordozása mellett lehetővé teszi 4 db 57 mm-es nem irányítható rakétablokk függesztését, egyenként 32 db rakétával.
Felfegyverzett változat a Mi–8TV exportváltozata, a Mi–8TVK,
amelynek fegyverzetét 6 db 9M14 Maljutka (AT–3 Sagger) vezetékes
irányítású páncéltörő rakéta alkotja. A Mi–8TV változat 7,62 mm-es
géppuskával, 12 külső blokkon függesztett 192 db SZ–5 nem irányított rakétával és 4 db 3M11 Flejta (AT–2 Swatter) páncéltörő rakétával szerelhető fel. A helikoptert az Aeroflot, a szovjet légierő és a
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Varsói Szerződés tagállamainak hadseregei széles körben alkalmazták. Több mint 7000 db készült, és a kelet-európai országok mellett
ez a típus teljesít szolgálatot például: Afganisztán, Banglades, Egyiptom, Etiópia, Finnország, Irak, Észak-Korea, Pakisztán, Peru, Szomália, Jemen, Szíria és Vietnám légierőiben.

4. Az L–39ZO Albatrosz gázturbinás kiképzőrepülőgép
Az L–39 Albatrosz a csehszlovák Aero Vodochody vállalat által
gyártott kétszemélyes oktató-kiképző repülőgép. Hagyományos elrendezésű alsószárnyas, szubszónikus repülőgép, gázturbinás sugárhajtóművel ellátva, mely a repülőgépvezetők alapfokú kiképzésére, készségük szintentartására, műrepülési feladatok és harci elemek
gyakorlására alkalmas. Felszereltsége és műszerezettsége lehetővé
teszi egyszerű és bonyolult meteorológiai viszonyok között nappal és
éjszaka történő repülések végrehajtását.

5. ábra. Az L–39ZO Albatrosz gázturbinás kiképzőrepülőgép
Sem a szárnyak, sem a vízszintes vezérsíkok nincsenek nyilazva.
A repülőgép egy darab AI-25TL típusú gázturbinás hajtóművel van
felszerelve, ami a gép számára maximálisan 17,5 kN tolóerőt biztosít.
A levegő-beömlőnyílások a pilótafülke mögött, a törzs két oldalán ta210

lálhatók. Az orrfutó a törzs orr-részében, míg a főfutók a félszárnyakban kialakított gondolákba húzhatók be. A futóművek csúszásgátlóval, tárcsafékkel és lengéscsillapítóval vannak ellátva. Az orrkerék
nem fékezhető.
A futómű áramvonalazó lemezek a futómű kiengedése után viszszazáródnak a gép törzsébe. A gép vezérlése tolórudas, de a magassági kormány és a csűrőkormányok trimmjei elektromos vezérlésűek. A repülőgépen alkalmazott berendezések zöme a MiG-15-ös és
a MiG-21-es családon alkalmazásra került berendezések keveréke,
kiegészítve néhány cseh gyártmánnyal. A fedélzeti energiarendszer
meghibásodásakor a törzsből egy ötágú légcsavarral hajtott generátor emelkedik ki, és a légáramlat által hajtott szerkezet biztosítja a
fedélzeti elektronikus berendezések működését. A Zafír-5 típusú beépített indítóhajtómű biztosítja a hajtómű beindítását, így külső áramforrás nem szükséges ehhez. A repülőgépet földi és légi célok elleni
fegyverzetek kezelőszerveivel is ellátták.
A félszárnyak alatt egy-egy függesztő-pont található gyakorló légi
és földi célok elleni fegyverzet számára, bár ezekre többnyire póttartályokat függesztenek. Mindkét pilótafülke VSZ-1BRI katapultüléssel
van felszerelve. Ez az ülés 150-től 700 km/h-ig tartó sebességhatárok
között biztosítja a pilóták biztonságos katapultálását 0-tól 12 000 m
magasságig. A kabinok mögött helyezkedik el az 5 db gumifalú
üzemanyagtartály, összesen 1070 l kapacitással, illetve a szárnyvégeken egy-egy, egyenként 100 l-es le nem oldható üzemanyagtartály
található, melynek mellső részében található a leszálló fényszóró.
1990-ig, a gyártás leállításáig 2216 db készült. Felfegyverzett harci
változatát is gyártották. Az Albatrosz így korlátozottan alkalmas felderítési, illetve nem irányítható fegyverzet függesztésével egyéb földi
erőket támogató feladatok végrehajtására is. Az 1970-es évek elejétől
az L–29 Delfin típust váltotta, majd a Varsói Szerződés alapvető
kiképzőrepülőgépévé vált.
Az L–39ZO a második legnagyobb számban gyártott változat,
amely földi célok elleni légicsapásra is alkalmas. 1975. augusztus 25én szállt fel a ZO prototípusa. A repülőgép üres tömege 3400 kg, maximális felszálló tömege 5670 kg-ra növekedett. Szárnyai alá két-két
egyenként 250 kg teherbírású fegyverfelfüggesztő csomópont került.
Ezekre légibombák, UB–16-os, nem irányított rakétákat tartalmazó
blokkok, vagy akár R–3SZ passzív infravörös önirányítású légiharcrakéták, illetve tüzelőanyag-póttartályok is függeszthetők. A változatból 1975 és 1985 között 394 darab épült. A repülőgép két darab VSZ211

1BRI típusú katapultüléssel van ellátva. A törzsben található az öt
darab puhafalú üzemanyagtartály, melyek térfogata együttesen 1100
liter. Ezen kívül, a szárnyvég-tartályokban is található üzemanyag,
melyek együttes térfogata 200 liter. A belső, szárnyalatti függesztési
pontjaira függeszthető még további két darab póttartály, melyek lehetnek egyenként 150 vagy 350 literesek. A repülőgép felszálló sebessége 190 km/h, maximális repülési sebessége földközelben 700
km/h, 5000 m-en 755 km/h. A törzs alá szerelték fel a GS-23L típusú
23 mm-es ikercsövű gépágyút, melynek lőszerjavadalmazása 150
darab. Felderítés során a bal szárny alatti belső felfüggesztési pontra
függesztett öt kamerát tartalmazó felderítőkonténert alkalmaznak.
1999-ig összesen 246 darabot adtak el Csehország, Szíria, Románia,
Nigéria, Bulgária, Thaiföld, Bangladesh, Litvánia és az NDK számára.
A magyar légierő 1993-ban kapott az egykori Keletnémet Légierő
hagyatékából 24 db L–39ZO repülőgépet. Ebből 20 gép állt szolgálatba. Az L-39-eseket fegyvertelenül kaptuk. 1993 végétől a Dunai
Repülőgépgyár Rt. az Aero-Vodochody gyár szakembereivel közösen
végezte az üzembehelyezést. Kecskemétre került az Albatrosz század az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisra. A magyarországi
hajózóképzés 1995-ben indult be. 1998-ban a repülőgépek nagyjavításon estek át, ekkor már csak 12 Albatroszt újítottak fel. 2002-től
Kanadában kerül sor a hajózóképzésre. Ez nem jelentette az L-39esek kivonását, hiszen a gazdaságosan üzemeltethető gépeken a
harcirepülőgépek pilótái kaptak szintfenntartó repülési lehetőséget.
A rendszerben tartott Albatroszok száma 2004-ben nyolcra csökkent. 2005-től UB–16-os rakéta-blokkokból indított SZ–5-ös nem irányított rakétákat használták az L-39-esek éleslövészeteken. A még
szolgálatban álló L–39ZO repülőgépeket 2010. június 30-ig fokozatosan kivonták.

5. Az L-200 Morava kétmotoros könnyű repülőgép
Az L-200 Morava csehszlovák gyártású, kétmotoros egyfedelű
könnyű repülőgép. A 12,31 m fesztávolságú többfeladatú túrarepülőgépet 1955-ben tervezték, a gyártás 1957 - 1967 között folyt.
Első repülését 1957 áprilisában hajtotta végre. 1959-ben az A változat gyártása indult meg, a gép az 1959. évi párizsi légibemutatón is
bemutatkozott. A második sorozat az L-200D Morava nevet kapta.
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Szárnyfelülete 17,28 m². Szerkezeti tömege 1275 kg. Maximális
felszálló tömege 1950 kg. A repülőgép 2 db Walter M337 léghűtésű,
befecskendezéses, feltöltő-kompresszoros soros motorja egyenként
210 LE teljesítményű. Elektromosan állítható, háromágú V-506-os
légcsavarokat alkalmaztak. Maximális sebessége 310 km/h. Hatótávolsága 1710 km, csúcsmagassága 6100 m. A hárompontos, orrkerekes futómű behúzható. A függőleges vezérsík osztott. A faroktartón
éles gerinc húzódik a hosszstabilitás növelése érdekében. A szárnyvégeken elhelyezett csepp alakú üzemanyagtartályok javítják a
szárny jósági fokát, illetve kiegyenlítettebbé teszik a szárnyra ható
terhelést. Az oldalra nyíló ajtókkal rendelkező széles kabin 2+3 üléses elrendezésű.
A gépek műszerezettsége lehetővé tette, hogy a pilóták 100 méteres felhőalap és 1000 méteres minimális látótávolság mellett repülhessenek. Felszerelték jégtelenítő rendszerrel is.

6. ábra L-200 Morava kétmotoros könnyű repülőgép
A hatvanas években korszerűnek mondható típusból a
Kunovicében működő LET repülőgépgyár több mint 400 darabot
gyártott. A legnagyobb felhasználó a szovjet Aeroflot volt, ahol 68 db
L-200A és 113 L-200D változatot állított rendszerbe.
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Az első, még L-200A típusú Morava 1960. június 10-én érkezett
Magyarországra, ahol a BM Légirendészet alkalmazta. Ilyen gépeket
használt hazánkban az Országos Vízügyi Hivatal és az Országos
Mentőszolgálat is.

6. A Bf 108 Tájfun sport és túrarepülőgép
A német Bf 108 Tájfun egymotoros sport- és túrarepülőgép, amelyet úgy alakítottak ki, hogy háború esetén futár és kiképző feladatokat is elláthasson, ezért a Luftwaffe is rendszeresítette. A teljesen
fémtestű gép számos olyan újítást tartalmazott, amelyek megalapozták a későbbi modern repülést. (A gép sok megoldását és elemét felhasználták a Messerschmitt Bf 109 vadászrepülőgépnél is.)
Messerschmitt ezzel a repülőgéppel tért át a teljesen fémépítésre, a
tiszta fém héjszerkezet alkalmazására. Emellett a Bf 108 már minden
modern aerodinamikai és sárkányszerkezeti eszközzel rendelkezett:
tisztán fémépítésű szabadonhordó alsószárnnyal, réselt kormánylapokkal, ívelőlapokkal és behúzható futóművel. A törzs teljesen fémépítésű, ovális keresztmetszetű. A típust aerodinamikai szempontból
kedvező, zártkabinú utasrepülőgépként alkották meg.

7. ábra. Bf 108 Tájfun sport- és túrarepülőgép
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A kétrészes szárnyat rövid középrésszel, csavarodásgátló főtartós
felépítéssel erősítették a törzshöz. A féklapok a csűrők és a törzs között helyezkednek el. Biztonsági réselt lapokat helyeztek el a belépőél
kétharmadán. A vezérsíkok merőleges elrendezésű, kimerevített
szerkezetűek. A kormánylapok fémvázára vászon van feszítve. Valamennyi kormány aerodinamikailag kiegyenlített. A vízszintes vezérsíkot merevítőrudak fogják a törzs oldalához. A futómű behúzható. A
hidraulikával fékezhető főkerekek a szabadonhordó, rugózott szárakon kerültek elhelyezésre. A főfutókat kifelé a szárnyba lehet behúzni,
ezt egy egyszerű csigaművön keresztül kurbli segítségével lehet elvégezni. A farokkerék nem behúzható kialakítású. A személyzet és
az utasok elöl-hátul két-két ülésben, egymás mellett, zárt kabinban
kerültek elhelyezésre, elöl kettőzött kormánnyal. A csomagtér a hátsó
ülések mögött került kialakításra.
A prototípus első repülését 1934-ben teljesítette egy 250 lóerős
Hirth HM 8 U fordított-V motorral. A típussal több rekordot is felállítottak. 1935-ben megszületett a Bf 108B változat a 240 LE-s Argus As
10 motorral. Változtattak a függőleges vezérsík alakján, az oldalkormányon, eltávolították a vízszintes vezérsíkok felső kitámasztó dúcait
(az alsókat meghagyták), és a farokcsúszót modernebb farokkerékkel
helyettesítették. A modernizálás végül a Bf 108 teljesítményének ugrásszerű változását eredményezte. A gépet vezető kiváló pilóták seregnyi rekordot repültek, és számos jelentős nemzetközi versenyről
vittek haza díjakat és elismeréseket. A B széria már négyüléses volt,
mérete is megnövekedett. Németországi sorozatgyártása 1942-ig
folyt. A Messerschmitt Bf 108 Tájfun repülőgéppel számos világrekordot állítottak fel, a repülőversenyeken is jó eredményeket értek el
vele. A típusból 885 gépet építettek és használtak utasszállításra,
vagy később katonai összekötőgépként, illetve a Bf-109-esre való
átképzéshez is. Több ország a II. világháborúban is alkalmazta futárgépként. Franciaország egy altípusát a háború után is gyártotta az
S.N.C.A. Nord-nál (285 gép), Nord Pingouin 1000 néven, Renault
motorral (Hispano Suiza licensze alapján). 1963-ig teljesített aktív
szolgálatot, sok példánya még ma is repülőképes. A Nord 1001
Pingouin 1 típus már 240 LE-s Renault 60–10 motort kapott, a Nord
1002 Pingouin 2 pedig Renault 60–11 motorral lett felszerelve.
A típusnak jelentős magyar vonatkozása is van. A Magyar Királyi
Honvéd Légierő összesen 8 darabot rendszeresített, amelyek 1937
és 1945 között álltak hadrendben. A Magyar Királyi Honvédség 7 db
Bf 108B típusú repülőgépet alkalmazott futár, illetve felderítő feladatkörben. A Magyar Királyi Honvéd Légierő 1936-ban 6 db Bf 108B–1
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gépet rendelt, amelyeket 1937 folyamán a gyár le is szállított, egy
plusz géppel együtt. A gépekkel a légierő távolfelderítő- és bombázógépeinek pilótáit képezték vakrepülésre és navigációra. A magyar B
sorozatú gépekben a 240 LE-s Argus As 10 C-3 motor kétágú, merev, fa légcsavart hajtott, míg a G.3+55 jelű Tájfun repülőgépet földön
állítható dural légcsavarral szerelték fel. Légierőnk a Luftwaffe-tól
1945. április 10-én egy újabb, L5–AB rádió-kódjelű gépet kapott. Miután a visszavonulás során légierőnk elvesztette magyarországi bázisait, az osztrák területen történt újjászervezés során a megmaradt
három gépet szétosztották a három vadászosztály között futár feladatkörben. A RepTárban kiállított gép 1946-ban Franciaországban
készült Nord 1002 típus, Renault (Hispano Suiza licensz) motorral.
Külsőleg a motorburkolat formája megváltozott a Renault motor beépítése miatt, valamint a főfutószárak hossza 4 cm-rel rövidebb lett. A
Messerschmitt Bf-108 Tájfun futárrepülőgépet a közelmúltban a Magyar Honvédség Légijármű Javítóüzemében felújították, magyar festéssel látták el. A szolnoki múzeum egy második világháborús festésű, a Magyar Királyi Honvéd Légerőben szolgált gépet is szeretne
bemutatni, keresztes hadijellel.

7. A Jak-12 könnyű repülőgép
A Jak-12 könnyű többcélú szállítórepülőgép polgári és nem fegyveres katonai feladatkörre egyaránt alkalmas. A Jak–12-t 1944-ben a
Szovjet Légierő igényei alapján kezdték el kifejleszteni. A Po–2-t leváltó futár- és többcélú repülőgépként a Jakovlev Tervezőirodában
papírra vetett gép 1947-ben repült először.
Sárkányszerkezete felsőszárnyas, részben vászonborítású, merev
futóműves. Meghajtásáról Ivcsenkó AI-14 típusú 9 hengeres dugatytyús csillagmotor gondoskodik. Fegyverzettel nem rendelkezik. Fából
és fémből készült vegyes építésű konstrukció volt, mely a pilótán kívül csak néhány utas szállítására volt alkalmas. A módosított, javított
Jak–12M gyártását 1955-ben kezdték el. Ennél a változatnál csak
kisebb változtatásokat hajtottak végre, legfőbb külső ismertetőjegye a
nyújtott függőleges vezérsík volt.
A pilótán kívül három utast szállíthatott. Növelték a hasznos terhelést is. Hazai viszonyok között üzemeltetésére az Országos Mentőszolgálatnál, az MN repülőcsapatainál (nem harci feladatkörben), ill. a
civil szférában polgári lajstromozással egyaránt sor került.
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Magyarország az 1950-es évek elején vásárolt 10 db Jak–12R repülőgépet a légierő számára, melyeket Gém néven állítottak szolgálatba. A gépek 1952-ben érkeztek meg vasúton a tököli repülőtérre.
Összeszerelésük és beüzemelésük után a magyar légierő négy hadosztályának (a két vadász-, valamint a csatrepülő és a bombázó hadosztály) parancsnoksága, valamint a Budaörsön állomásozó 16. Önálló Vegyes Repülőszázad kapott két-két gépet, ahol futár és kiképzési feladatokat láttak el. Az 1957 őszére átalakított állománytábla
szerint már csak négy Jak–12 volt rendszeresítve, melyek a kecskeméti Vegyes Repülőszázad futárrajában üzemeltek (a század Jak–
18-as gépeivel együtt).

8. ábra. Jak-12 könnyű repülőgép
A gépek az 1961 szeptemberében megalakult MN 86. Önálló Repülőosztály (MN 6690) állományába kerültek. A repülőosztálynál a
gépek a Jak–12-t üzemeltető futárraj és a Li–2-t üzemeltető szállítóraj
összevonásával létrehozott Szállító- és Futárrepülő Század állományában voltak, ahol főként futár feladatokra, kisebb részben kiképzésre használták őket. 1964-ben kivonták a típust a Magyar Néphadsereg hadrendjéből.
A megmaradt négy gépből kettőt leselejteztek, egy gép (0126-os
oldalszámmal) azonban az Országos Légvédelmi Parancsnoksághoz
került.
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Ez a gép Budaörsön állomásozott, ahol az 1960-as évek végéig
használták, véglegesen 1972-ben vonták ki a hadrendből. A gép a
Szolnoki Repülőmúzeumba került, hosszabb ideig szétszerelt állapotban, raktárban állt. Napjainkban a múzeum fedett kiállítóterében
tekinthető meg.

8. A JAK-11 vadász-gyakorló repülőgép
A szovjet Jakovlev Jak-11 története a második világháború utáni
időkbe nyúlik vissza, amikor szükség volt egy nagy teljesítményű vadász-gyakorló repülőgépre. A Jak–11 egyfedelű, alsószárnyas, egymotoros vadász-kiképző repülőgép. A típust a Jak-3-as vadászrepülőgép nyomán fejlesztették ki. Első repülését 1945-ben teljesítette. A
repülőgép duralumínium fémvázát fémlemezzel és egyes részeken
feszített vászonnal burkolták. A Svecov AS-21 léghűtésű 7 hengeres
570 LE (425 kW) teljesítményű csillagmotort kéttollú fém légcsavarral
szerelték. Fesztávolsága 9,4 m, szerkezeti tömege 1900 kg, maximális felszálló tömege 2440 kg. Maximális sebessége 460 km/h. (Egyéb
forrásokban ettől eltérő teljesítmény- és tömegadatok is olvashatók. A
szerkesztők megjegyzése.) Hatótávolsága 1250 km, csúcsmagassága
7100 m. Fegyverzete 1 db 7,62 mm-es SKAS vagy 1 db 12,7 mm-es
UBK géppuska volt. 1947 és 1956 között 3859 db repülőgépet gyártottak a Szovjetunióban.[6]

9. ábra. A JAK-11 vadász-gyakorló repülőgép, előtérben a Svecov
AS-21 léghűtéses 7 hengeres csillagmotor
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1953-tól a LET Csehszlovákiában további 707 darabot gyártott C11 típusnévvel. 1958-ban megjelent a Jak-11U típusváltozat hárompontos futóművel a sugárhajtású vadászrepülőgépek kiképző repülőgépeként, ebből azonban csak keveset építettek. A típust Magyarországon kiképzőrepülőgépként alkalmazták. A Magyar Néphadseregben 1950-ben rendszeresítették a Jak–11 gépeket Ölyv néven. A
rendkívül sikeres oktatógépből összesen 64 db került Magyarországra, az utolsó 19 gép már Csehszlovákiából érkezett. Ezek egyik példánya az a repülőgép, mely a Szolnoki Repülőmúzeumban látható.

10. ábra. Po-2, Jak-52 és Bf 108 a RepTárban

9. A Polikarpov Po-2 többcélú könnyű repülőgép
A kétfedelű Polikarpov Po-2 többcélú könnyű repülőgép polgári és
korlátozott célú katonai feladatkörre egyaránt alkalmas. Az eredetileg
katonai kiképző- és gyakorlógép tervezése a 20-as években kezdődött. Prototípusa első felszállását 1927-ben teljesítette. Meghajtásáról
Svecov M-11 típusú 5 hengeres 99 lóerős dugattyús csillagmotor
gondoskodik. Sárkányszerkezete vászonborítású, merev futóművű. A
szárnyakat merevítő huzalok kötik össze. 1928-ban kezdték meg a
sorozatgyártást. Későbbi változatait már Svecov M11D 125 LE-s 5
hengeres csillagmotorral szerelték. Fesztávolsága 11,40 m, szerke219

zeti tömege 770 kg. Maximális sebessége 150 km/h, hatótávolsága
630 km, csúcsmagassága 3000 m. Fegyverzete 1 db 7,62 mm SKAS
géppuska körsínen a hátsó ülésnél, illetve 6 db 10 kg-os bomba.
Üzemeltetésére polgári légitaxiként, sportcélú vitorlázórepülőgépvontatóként és ejtőernyős ugratóként, ill. mezőgazdasági repülőgépként került sor a civil szférában, polgári lajstromozással. A légierő
szívesen alkalmazta futár feladatokra is STOL (rövid úton le- és felszállni képes) tulajdonsága miatt. Sítalpakkal és hidroplánként is
gyártották. Külön típusváltozat készült a mezőgazdaság számára is.

12. ábra. A Polikarpov Po-2. Előtérben egy csillagmotor
A II. világháborúban futár, kutató-mentő és szállító feladatkörben
alkalmazták. Sokszor szállított szovjet partizánokat a frontvonal mögé. 1941-ben tűnt fel könnyű bombákkal felfegyverezve, 1942-től éjszakai alacsonytámadó (zavaró-bombázó) feladatokat is ellátott. A
háború után használták utasrepültetésre, vitorlázó-vontatásra, mezőgazdasági repülésekre, sportcélokra és sok más egyéb feladatra.
Összesen mintegy 40 000 db-ot gyártottak belőle 1953-ig. A Magyar
Légierő futár- és gyakorlórepülőgépként alkalmazta. A MASZOVLET
működtetett öt gépet légitaxiként az 1956-os forradalom előtt. Ezek
többségét később mezőgazdasági gépként használták.
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10. Az Iljusin IL-2 páncélozott csatarepülőgép
Az Iljusin IL-2 páncélozott csatarepülőgép először 1941-ben jelent
meg a szovjet csapatoknál, ekkor még egyszemélyes repülőgépként,
fedélzeti lövész nélkül. A gép törzse erősen páncélozott, tartálya öntömítő volt. A pilótát védő páncél vastagsága elérte a 12 mm-t, míg a
motort védő páncélzat 6-9 mm-es volt. A repülőgép motorját, üzemanyagtartályát, hűtőrendszerét és pilótafülkéjét védő páncélzat össztömege a 4500 kg felszálló tömeg 15-20%-át tette ki a repülőgép változatától függően. A páncélzat össztömege a korai változatokon 700
kg volt, amelyet később 950 kg-ra növeltek. A páncélzat ilyen mértékű növelését a fejlett páncéllemez-hegesztési technológia alkalmazása tette lehetővé, melynek eredményeképpen a páncéllemezek egyúttal a sárkányszerkezet teherviselő elemeit is képezték. A védettség
további növelése érdekében a hűtőt a fülke előtt, a motor mögött helyezték el, a páncélvédett zónában, kiküszöbölve a hűtési rendszer
sérülését. A pilótafülke üvegezését a mellső részen 65 mm-es páncélüveggel szerelték. A gép fő fegyverzete két 23 mm-es gépágyú
volt, 100 méteren 30 mm páncélátütő képességgel. Ezt a fegyvert
egyes későbbi változatoknál 37 mm-esre cserélték.

13. ábra. A RepTár belső kiállítási tere, középen Il-2 és Po-2 típusok
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A nagyobb űrméretű gépágyú képes volt 100 méteren 65 mm-es
páncélzat átütésére is, így már a német nehézpáncélosok ellen is
hatékonyan alkalmazhatták a tetőpáncélt és a motorteret támadva. A
két 37 mm-es fegyver össztömege – a tárazott 50-50 lőszerrel együtt
– elérte a 480 kg-ot, ami miatt korlátozni kellett a bombaterhelést. A
gép bombaterhelése változattól függően 400-600 kg volt. 1943-ig –
800-1000 méterről végrehajtott rácsapással, közepes szögű, 25-35°os besiklással kioldva – főként két db 250 kg-os bombát alkalmaztak.
Ez a félig zuhanásból végzett bombavetés – a vízszintes kioldáshoz
képest – növelte ugyan a találati pontosságot, egyúttal azonban a
veszteségek növekedését is eredményezte. A 250 kg-os bomba a
német Pz IV típusú közepes harckocsi megjelenését követően már
hatástalannak bizonyult a páncélozott célok elleni harcban.[4] 1943tól áttértek a kisméretű, gyalogság elleni repesz- és páncélozott célok
elleni kumulatív bombák alkalmazására, amelyeket a biztonságos
mélyrepülésben oldottak ki.
A 2,5 kg-os kumulatív bombából 192 darabot vihetett magával a
repülőgép. Ezek 70 mm páncélzat átütésére voltak alkalmasak, és
egy 15x70 m-es területen pusztították a harcjárműveket a biztonságos 100-150 méteres kioldási magasságnál. 1942-től a pilóta mögött
egy 12,7 mm-es géppuskaállást alakítottak ki, ami jelentősen növelte
a repülőgép túlélőképességét.
A típust levegő-föld rakétafegyverzettel is felszerelték. A 82 mm-es
rakétákból 8 db volt függeszthető, míg a későbbi változatokon – páncélozott célok ellen is hatékony – 132 mm-es rakétából 6 darabot
függesztettek. A gépágyút, a rakéta- és a bombafegyverzetet egyaránt a páncélozott célok elleni képesség fokozása érdekében fejlesztették, 1943-tól ez képezte a csatarepülőgép fő alkalmazási profilját.
A csatarepülő-programot a szovjetek – a vadászrepülő-gyártás
terhére is – kiemeltként kezelték. Folyadékhűtéses, változattól függően 1650-2000 LE teljesítményű vadászrepülőgép-motorokat alkalmaztak, így a gép sebessége 450-500 km/h volt. 1944-től Il-10 jelzéssel gyártották a repülőgép korszerűsített változatát. A két típusból
összesen 42 000 darabot gyártottak, és tömegesen alkalmazták, főként páncélozott célok, de ütegállások, illetve a gyalogság ellen is.
A szerző köszönetet mond Iván Attila úrnak a repülőműszaki kérdésekben nyújtott hasznos segítségért.
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Források
[1] http://reptar.hu/
[2] http://www.kormany.hu/hu/honvedelmiminiszterium/hirek/megnyilt-szolnokon-a-reptar-interaktivrepulomuzeum
[3] Batchelor, John – Love, Malcolm: A repülés enciklopédiája 19452005. Gabo kiadó, Bp., 2006.
[4] Hegedűs Ernő: A közvetlen támogató repülő eszközök fejlődése
és szerepe a második világháborúban, különös tekintettel a légideszant csapatok harcára. Repüléstudományi Közlemények különszám, Szolnok, 2005. április 21.
[5] Szabó József (főszerk.): Repülési lexikon. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1991.
[6] Vass Balázs: Repülőgépek, helikopterek, rakéták. Műszaki
könyvkiadó, Budapest, 1982.
[7] RSzK MiG honlapját: http://www.migavia.ru/index.php/ru/istoriyarsk-mig/obgonyaya-zvuk
Több helyen a Wikipédiát is forrásként használta a szerző. (A szerkesztő megjegyzése.)
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Varga Imre1

ADALÉKOK AZ MH ANYAGELLÁTÓ RAKTÁRBÁZIS
TÖRTÉNETÉHEZ – A GÉPKOCSISZERTÁR
I. rész
Absztrakt
Mátyásföldön már az I világháborúban jelen voltak a haderő elemei,
kezdetben a katonai repüléshez kötődő szervezetek formájában. Katonai gép- és harcjárművekkel kapcsolatos raktározási és javítási
szaktevékenységek 1933-tól folytak itt, majd 1939-ben létrejött a mai
logisztikai szervezet közvetlen elődjének tekinthető gépkocsiszertár.
A tanulmány részletesen 1945-ig, kitekintéssel 1952-ig követi nyomon
a mátyásföldi gépkocsiszertár történetét. Lissák Tivadar, tartalékos
tiszt, fotós 1943-ban lehetőséget kapott a gépkocsiszertár fotózására,
ami lehetővé teszi a tanulmányban leírtak részletes bemutatását.
Kulcsszavak: gépkocsiszertár, Magyar Királyi Honvédség, Mátyásföld, MH ARB, gép- és harcjármű üzembentartás, raktározás, javítás

Bevezetés
A magyar királyi honvéd Gépkocsi szertár2 már az 1939-es
megalakulásakor egy régi hagyományokkal rendelkező alakulat volt.
Eredete még az Osztrák-Magyar Monarchia idejére vezethető vissza.
Az akkori „császári és királyi Autópóttár Budapest” elnevezésű alakulat jogfolytonosan működött tovább 1918 novemberétől, sőt a Magyar
Tanácsköztársaság alatt és utána is. Átvészelte 1921-től a rejtések
időszakát, amikor polgári álcával üzemelt, miközben ugyanolyan jól
szervezett katonai intézményként működött, mint 1914-től. Az 1927
és 1938 közötti időszakban, az egyre nyíltabb fejlesztések időszaká1
2

Varga Imre, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténelmi Levéltár,
e-mail: emerickschumacher@gmail.com
A korabeli hivatalos dokumentumokban és fejléces okmányokon ezt az
írásmódot alkalmazták, a cikkben ezt követjük minden esetben, ahol a szervezet
megnevezése szerepel, másutt a gépkocsiszertár írásmódot követjük (a
szerkesztő megjegyzése).
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ban bővültek feladatai és ezzel együtt létszáma is. Állományában
mindvégig zömmel katonák dolgoztak, részben hivatásos tisztek és
tiszthelyettesek, részben pedig nem hivatásos, sorozott tiszthelyettesek és honvédek, illetve szakmailag képzett polgári alkalmazottak.

1. Hosszú kezdet
1906-ban a m. kir. Önkéntes Gépkocsizó Testületet a Magyar Automobil Club és a Magyar Motorkerékpáros Szövetség önként jelentkező tagjaiból alakították meg, a valamivel korábban létrejött osztrák
testülettel szemben egyértelműen katonai szervezetként. Rendszeresített állománnyal nem rendelkezett, vegyesen szolgáltak benne katonai és polgári jogállásúak. A szolgálatot honvédségi elvek szerint,
de saját tulajdonú gépkocsijaikkal látták el mind békében, mind mozgósításkor.
Az első, honvédség révén beszerzett automobilokat (kettő személygépkocsi és három tehergépkocsi, illetve ezekhez három pótkocsi) 1910. február végéig kellett leszállítani. A magyar királyi Honvédelmi Minisztérium részére lett beosztva két Benz személyautó (VII-1
és VII-2 rendszámmal), a honvéd Központi ruhatárnak egy Benz tehergépkocsi pótkocsival, a honvéd élelmező raktárnak pedig két Benz
tehergépkocsi pótkocsival. Vezetésükhöz 12 személyre volt szükség.
Négy ember megfelelő kiképzéssel rendelkezett, nyolc legénységi
állományú katonát pedig kirendeltek a Benz gyárhoz január 21-ét követően kiképzésre.3 Az első honvédségi gépkocsikat a Magyar Benz
Automobilgyár Részvénytársaság szállította (zömmel eredeti német
alkatrészekből), melyekhez 1912 februárjáig vállaltak szavatosságot.
Ez az abroncsokra, a gyújtókra, illetve a gépkocsivezetők esetleges
hibáiból és erőszakos módon keletkezett károkra nem vonatkozott.4
A gépkocsik vezetéséhez szükséges legénység kiképzésének
megkezdését legelső alkalommal 1911. április 28-án rendelték el Budapesten. Később a honvédségi gépjárművek megismeréséhez és
vezetésükhöz további kiképzés vált szükségessé. A honvédségi gépkocsikon leendő esetleges folytatólagos szolgálattétel céljából május
10-étől a m. kir. Honvédelmi Minisztérium kikülönített századához
3

4

Honvédelmi Minisztérium – Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténelmi
Levéltár, (később HM-HIM) Honvéd Főparancsnokság (később HFP), 795/fp.1910., 534. doboz.
HM-HIM, HL, HFP 1786/eln.-1910., 529. doboz.
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tartósan vezényelt legénységi állománnyal indult az átképzés. A m.
kir. Honvéd Főparancsnokság épületében, a kikülönített század körletében lettek elhelyezve. Kiképzésükért a gépkocsiügyeket felügyelő
tiszt volt felelős. Ő intézkedett közvetlenül a honvéd gépkocsik (és
motorkerékpárok) szükséges beszerzéséről is.5
1912. március 29-én újabb gépkocsivezető tanfolyamot állítottak
fel. A kiképzés az előző évi részleteknek megfelelően április 10-étől
május 31-éig tartott. Ekkor már a Honvédelmi Minisztérium gépkocsi
osztagáról volt szó.
Kettéválasztották a kiképzést, így már volt külön komolyabb elméleti és gyakorlati oktatás is, minták és rajzok alapján. Az elméleti oktatás három fő részből állt. A motor szerkezettan részeként szó volt a
benzin-, villamos- és gőzmotorok ismertetéséről általánosságban,
azok előnyeiről és hátrányairól, továbbá a négyütemű motorok részletes ismertetéséről.
A szerkezettanban a kocsi meghajtási módozatait, erőátvitelt, sebességváltót, lánc- és „gardanhajtás”-t stb. oktattak. Végül a forgalmi
szabályzatok következtek, ahol a gépjárművek közúti forgalmáról
szóló szabályzatot, azaz a belügyminiszter 57000/1910. számú rendeletét, illetve a budapesti m. kir. államrendőrség főkapitányságának
rendeleteit oktatták.
Gyakorlati kiképzésben természetesen szerelési és hajtási (vezetési) gyakorlatokat végeztek. Szakmai látogatásokat szerveztek a
Magyar Ruggyanta-árugyár Rt., a Magyar Benz Automobilgyár Rt.
üzemeiben, illetve a főváros nagyobb gépkocsijavító műhelyeiben.6

5

6

HM-HIM, HL, HFP 2373/fp.-1911., 549. doboz. A tanfolyamra a budapesti m.
kir.1. honvéd gyalogezredtől Nagy János gépkocsivezető, Torjak Péter
gépkocsivezető,
Varga
Alajos
gépkocsivezető,
Waczlavicsek
Géza
gépkocsiszerelő, az aradi m. kir. 2. honvéd gyalogezredtől Bozóki Kálmán
gépkocsivezető, a lugosi m. kir. 8. honvéd gyalogezredtől Wanda Béla
gőzmester, Eberlein János lakatos, Ragó Kálmán villanyszerelő, a munkácsi m.
kir. 11. honvéd gyalogezredtől Komlósy István mechanikus, a pozsonyi m. kir.
13. honvéd gyalogezredtől Pálffi András géplakatos, a nyitrai m. kir. 14. honvéd
gyalogezredtől Schuhald Pál géplakatos, a nagykanizsai m. kir. 20. honvéd
gyalogezredtől Vithelm Rudolf elektrotechnikus (egyedül ő nem kötelezte magát
továbbszolgálatra), és a brassói m. kir. 24. honvéd gyalogezredtől Kadai
Domokos gépkocsivezető-helyettes lettek beosztva.
HM-HIM, HL, HFP 1701/fp.-1912., 561. doboz.

226

Ezt a kizárólag magyar anyanyelvű, legénységi rendfokozatú katonáknak tartott tanfolyamokat 1913 után utoljára 1914-ben indították
el. A világháború kitörésével teljes mértékben központosították az
autóügyeket, így önálló magyar kiképzés csak bécsi felügyelettel működött tovább. Természetesen a magyar toborzású állományok zömét
a háború második felétől az osztrák Klosterneuburg helyett egyre
gyakrabban Budapestre hívták be, mindemellett a budapesti
Autópóttár számos, Bécsből központilag szervezett alakulatot („autóoszlopot”) állított fel az időről időre kisajátított polgári gépkocsikból.

1. ábra. Mátyásföldön már az I világháborúban jelen voltak a haderő
elemei – kezdetben a katonai repüléshez kötődő szervezetek formájában. A repülőtér melletti Magyar Állami Gépgyárban kezdetben repülőgépeket gyártottak, később a gépjárműgyártás és -javítás fellegvára lett (Fortepan 41567)
1915. augusztus 1-jével állították fel Bécsben a gépkocsiügyek
összefogására az úgynevezett kaiserliche und königliche
Kraftfahrtruppenkommando-t, azaz császári és királyi Gépkocsizó
Csapatparancsnokságot. A bécsi cs. és kir. Hadügyminisztérium közvetlen alárendeltségében volt, elsődlegesen a személyi beosztásokért, szükséges személyzet kiképzéséért és az anyagszükségletek
biztosításáért felelt. Előmunkálatokat végzett a minisztérium megfelelő osztályainak szervezeti ügyeivel, szabályzatok készítésével, újítások bevezetésével, hadi tapasztalatok kihasználásával kapcsolatos
kérdésekben. Az utasítások aztán innen lettek lejuttatva minden
egyes alárendelt alakulathoz és intézethez. A számos „birodalmi”
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alszervezet mellett a magyarországi szervek a parancsnokság közvetlen alárendeltségébe tartoztak, többek között a budapesti
„Kraftfahrersatzdepot”, magyarosan Autópóttár, a budapesti benzinraktár és az almásfüzitői benzinraktár.7
Eredetileg az Autópóttár vagy Gépjárműraktár a m. kir. Önkéntes
Gépkocsizó Testület része volt, amely 1906-ban jött létre. Mint osztály a mozgósításkor, 1914 augusztusában vette fel teljes mértékben
a katonai szervezeti formát.
A háború ideje alatt folyamatosan bővült, de központi épületei
mindvégig az Ezredes utca 5-7. szám alatti ingatlanon voltak. A háború utolsó évében már raktárparancsnokságból, törzsosztályból, tanosztályból, anyagellátó osztályból, tiszti gyűlésből, garázsokból,
anyagraktárból, szerelő fiókraktárból, központi szakműhelyből, őrszobából állt, ahol a legénységet és munkájukat rendszeres szemléken
ellenőrizték. Az intézetnél szolgálatot teljesítők létszámát megállapítani egyelőre nem volt lehetséges.
Az intézet egyes részeit más szervek telephelyein helyezték el, főleg bérleményekben. Így kisebb javítási munkákra és anyaggyűjtésre
használták az Első Magyar Gazdasági Gépgyár Rt. Váci út 19. alatti
ingatlanát, sérült gépjárművek tárolására a Váci út 69. alatti katonai
autótárolót, a Pozsonyi út 5-7. szám alatti Silos raktárat, továbbá a
Róbert Károly körúti helyőrségi kórházat, illetve a honvéd élelmező
raktárat.
Az első számú bérlemény műhelyben, amely a Magyar Automobilgyár Rt. (De Dion-Bouton szabadalma néven) a Zápolya utca 13. alatt
volt, személygépkocsikat és könnyű tehergépkocsikat javítottak. A
második számú műhely, ahol a nehezebb tehergépkocsikkal és a
lánctalpas vontatókkal foglalkoztak, vélhetően az Országos Szállítási
és Automobil Forgalmi Rt. Gömb utca 82. szám alatt bérelt műhelyében volt. A személygépkocsik tárolását részben a Csáky utca 47.
szám alatt berendezett tároló osztály végezte8.

7

8

Wilfried Schimon: Österreich-Ungarns Kraftfahrformationen im Weltkrieg 19141918, Hermagoras-Verein, Klagenfurt/Celovec-Ljubljana/Laibach, 2007. (később
Schimon: Kraftfahrformationen), 30-31. oldal.
A cím alatt eredetileg a Kerekes, Glasel és Rózsa felvonógyár volt. Az osztrák
forrás „Fa. Beck”, azaz Beck cég néven említi. Elképzelhető, hogy ebben az
esetben a gyár feltételezett tulajdonosról, báró Madarassy-Beck Marcell-ről volt
szó.
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A cs. és kir. Budapesti katonai parancsnokság alárendeltségébe
tartozó Budapest I. és II. teherautóoszlop9, a kancellária, az őrszoba,
az anyagraktár és a benzinraktár az Aréna út 51-53. szám alatti garázsában volt elhelyezve.10
A Budapesti Autópóttárba elsősorban a keleti front jobb szárnyáról (tehát a dél-galíciai, az erdélyi, a bukovinai, majd az ukrajnai) hadszíntérről, kisebb részben pedig a balkáni (szerbiai) hadműveleti területről kerültek beszállításra a sérült gépkocsik.
Az Autópóttárnak 1914-tól 1916 januárjáig Branco Romanic százados volt a parancsnoka. Klosterneuburgi új beosztása miatt 1916
februárjától helyébe Fellner Simon népfölkelő főhadnagy került. 1917
májusától újra Branco Romanic százados, majd végül 1918 áprilisától
az összeomlásig Rittinger Béla százados töltötte be a parancsnoki
beosztást.11
A gumiabroncsok kérdése, ami talán a legnagyobb problémát
okozta a háború alatt, szükségessé tette a kutatás-fejlesztés erősítését. 1917 szeptemberétől a Magyar Ruggyantaárugyár Rt. segítségével létrehozott kísérleti kirendeltség létesült Budapesten.12

9

10

11

12

A megnevezés megtévesztő. Ez az első kettő, Budapesten felállított autóoszlop
volt, melyeket aztán a frontra irányítottak, átneveztek stb. Ettől függetlenül tehát
annak ellenére, hogy cserélődtek, mindig állt rendelkezésre Budapesten
gépjárműoszlop.
Az osztrák forrás Reichmann Julius nevet említi, mint tulajdonost. Ez helytelen.
Az Aréna út (ma Dózsa György út) fenti címén a vonatlaktanya volt. Ez ma is
katonai objektum. A név helyesen Reimann Gyula, aki Magyarország első
autókereskedője, a Magyar Autoklub főtitkára és a Magyar Automobil
Kereskedők Országos Egyesületének elnöke, ezen kívül a Renault márka hazai
képviselője volt. Autószalonja a Reáltanoda utcában volt. A Városligeti fasor 42.
szám alatt volt Fényi József és Farkas Lajos autókereskedők szalonja, ahol a
Peugeot márkakereskedés volt, Velodrom garage néven. A teljesség igénye
nélkül kettő hely megemlítendő: a Hungária garage a ferencvárosi Dandár utca
23. szám alatt, illetve a Kerepesi út, ahol a Budapesti Automobilközlekedési Rt.
(Autótaxi) és a Székesfővárosi Közlekedési Vállalat Rt. személyautói és
autóbuszai vesztegeltek. Az nem tisztázott, ezekből bármelyik állt-e honvédségi
igénybevétel alatt.
Schimon: Kraftfahrformationen, 95-96. oldal. A forrásban jelentős keveredések
vannak, valószínűleg a csekély helyismeret miatt. Rittinger Béla százados előtte
a cs. és kir. 2. hadsereg törzsénél autóügyi előadó volt.
Schimon: Kraftfahrformationen, 117. oldal. Itt is hibás volt a gyár megnevezése,
mivel a Ruggyantaárugyár leányvállalata a Hungária Gumiárugyár csak az
1920-as évek közepétől létezett.
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Az 1918. október végi - november eleji összeomlás a budapesti
Autópóttárat is érzékenyen érintette, ugyanakkor igyekeztek a szervezendő karhatalom biztosítását, továbbá a nagy vagyoni értékek
őrizetét megtartani.

2. ábra. A jellegzetes torony a két háború között a mátyásföldi repülőtér szimbólumává vált. Túloldalán a kétpályás Fokker út (ma Jókai
utca) helyezkedik el. A képen a Magyar Állami Gépgyár – a későbbi
gépkocsiszertár – belterületén végigfutó üzemi főút látható Ford
G917T és Opel Blitz tehergépkocsikkal (Fortepan 72261)
1918. november 14-én intézkedés történt a gépjárműügyek átszervezéséről. A Hadügyminisztérium 10/m. osztálya lett 1918. november
15-étől az autóügyekért felelős központi szerv az új, még végleges
határok nélküli Magyar Királyság területén. Az osztály vezetését Máry
Dezső műszaki tüzérszázadosra bízták. Elméletileg minden volt cs.
és kir. „autócsapat összes alakulása” a minisztérium gépkocsiosztagába osztatott be. Parancsnokának az Autópóttár parancsnoka,
Rittinger Béla autócsapatbeli százados lett kinevezve.13
13

1913-ben egy rövid ideig a cs. és kir. Hadügyminisztérium automobilosztályán
az oktatási osztály parancsnoka volt főhadnagyi rangban. Schimon:
Kraftfahrformationen, 36. oldal. 1918 áprilisától pedig a budapesti Autópóttár
parancsnoka volt.
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A „magyar autócsapat” szervezetét, bár még ki sem épült, 1919.
február 22-ével megszüntették. A Hadügyminisztérium 45. osztály
vezetése alatt (újra) létrehozták a Hadügyminisztérium autóüzemét. A
tulajdonképpen leszerelt alakulat polgári szervként működött tovább,
mintegy 200 polgári egyénnel, akikkel kollektív szerződést kötöttek. A
Hadügyminisztérium autóüzeme (ahová az Autópóttár is tartozott)
kb. 30 személy-, 30 teher- és kettő sebesültszállító gépkocsival rendelkezett. Megalakult a „magyar autócsapat” keretparancsnokság,
gazdasági hivatallal megerősítve, egyelőre 20 autócsapatbeli törzsés főtiszttel, 30 továbbszolgáló altiszttel és műmesterrel. Egyben leegyszerűsítették a Hadügyminisztérium 45. osztályának ügykörét. Az
autócsapatbeli tisztek, az osztályhoz beosztott egyéb tisztek, továbbszolgáló altisztek személyi ügyei, a Hadügyminisztérium Házi polgári
üzemének ügyei voltak a legjelentősebbek. Mellette az autócsapat
keretparancsnokság felállítása, fejlesztése és szervezése, a légi csapatok autóügyei, a tüzérség és egyéb speciális autók és autóalakulatok ügyei tartoztak hozzá. A katonai szempontból gépkocsikra és
üzemekre vonatkozó országos nyilvántartás vezetése mellett a katonai automobilok és alakulatok üzemanyagokkal, ásványolajtermékekkel való ellátása, illetve a kísérleti állomás üzemeltetése volt a meghatározó feladat.
Természetesen elméletben. A Hadügyminisztérium részére feleslegessé vált gépkocsik, üzemanyagok racionális felhasználására, a
felesleges anyagok leszerelésére (és értékesítésére), az üzemek és
személyzet polgári átszervezésére, az illetékes hadügyminisztériumi
osztályokkal együttműködésben felállították a Hadügyminisztérium
45/a. osztályát. Az osztály élére Balogh Ignác főmérnök, miniszteri
biztos lett kinevezve.14
A magyar csapatok hazatérése, a leszerelés és a tulajdonképpeni
haderő csökkentett méretű újjászervezése még tartott, amikor a Magyar Népköztársaság (nem tévedés, az őszirózsás forradalom után, a Károlyikormány idején ez volt az ország hivatalos neve; a szerkesztő megjegyzése ) helyét átvette a Magyar Tanácsköztársaság 1919. március 21-én. Már
1919 tavaszán rendelet született a gépkocsizó alakulatok szervezéséről. A Hadügyi Népbiztosság felállította új néven a „Vörös Hadsereg Autócsapat” Parancsnokságát.15 Ez önálló szervezeti egységként, közvetlenül a Hadügyi Népbiztosság 45. osztályának alárendelve irányította az autócsapatok felállítását és tevékenységét. A Forra14
15

HM-HIM, HL, Polg.Dem. 2. doboz, HM 4364/eln.45.oszt.-1919.
HM-HIM, HL, HüNb. 5711/eln.45.oszt.-1919.

231

dalmi Kormányzótanács és a Hadügyi Népbiztosság megbízottja akkor dr. Pogány József hadügyi népbiztos volt.
A Hadügyi Népbiztosság 45. osztályának közvetlen alárendeltségébe a Polgári autóüzem vezetősége, a magyar autócsapat parancsnokság és az Autópóttár tartoztak. A Polgári autóüzem vezetőséghez rendelték a már megalakult, a Hadügyi Népbiztosság (előtte
Hadügyminisztérium) saját „házi autóosztagát”, melyhez egy anyagraktár, egy műhely, illetve elméletileg 10 személy-, 20 teher- és 2 sebesültszállító gépkocsi tartozott. Ez tulajdonképpen átnevezés nélkül
a már hónapokkal korábban kialakult elvek szerint működött, polgári
személyi állománnyal. A 10 személyautót a Várban, a Hadügyminisztérium épületében helyezték el (itt volt az anyagraktár és a műhely
is), a 20 tehergépkocsit pedig a Vérmező autógarázsában tárolták. A
házi osztag mellett rendelkezésre állt három tehergépkocsi-oszlop tíztíz gépkocsival. Az első az I. élelmezésügyi raktárban, a második a II.
élelmezésügyi raktárban, a harmadik a Központi Ruhatár telephelyén,
a Lenkei utca 1. szám alatt állomásozott.

3. ábra. A magyar királyi honvéd Gépkocsi szertár raktárában tárolt
dugattyúk és motorblokkok (Fortepan 72293)
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Az Autócsapat Parancsnoksága alá tartoztak a felállítás alatt lévő
gyaloghadosztályok autószázadai és azok pótszázadai. Hét autószázad szervezését kezdték meg I. – VI. hadrendi számmal, illetve a
székely különítmény (később dandár) esetében egy szám nélküliét.
Az autószázadok működtetéséért hat Autócsapat Parancsnokság volt
felelős (1-6. hadrendi számmal)16, alárendeltségükben voltak a pótszázadok. A század egy parancsnokból, egy parancsnokhelyettesből,
egy szolgálatvezetőből, egy számvivőből (mind volt tisztek), 25 gépkocsivezetőből, 25 gépkocsivezető-segédből, egy műhelyvezetőből
és tíz műhelyszakmunkásból állt. A századparancsnokság egy kétüléses, kettő négyüléses személyautóval, egy teher-, egy
segélygépkocsival (általában elmaradt), egy pótkocsival ellátott
műhelygépkocsival és egy szerelvény-gépkocsival rendelkezett. Alárendeltségébe három szakasz tartozott, egyenként egy négyszemélyes autóval, három teher- és egy sebesültszállító gépkocsival. Minden század alárendeltségében szerepelt egy, a repülőcsapatokhoz
beosztott autók szakasza, egyenként egy segély-, három teher- és
egy sebesültszállító gépkocsival, illetve egy, a tüzérséghez beosztott
autószakasz. Utóbbi egy ütegparancsnoki személy-, három teher- és
egy sebesültszállító gépkocsiból állt volna, de szervezésük kérdését
egyelőre nem rendezték. Az autószázadok feladata ekkor kizárólag
háttérszerepekben merült ki, kizárólag a csapatok, sebesültek, lőszer,
élelmiszer, műszaki anyag és egyéb hadsereg-szükségletek szállítása volt. Az alakulatok személyi és anyagi kiegészítését a (vörös)
Autócsapatkeret Parancsnokság végezte a budapesti Ezredes utca 7.
szám alatti telephelyről.17
Az Autópóttár volt a legfontosabb háttér-alakulat. Jól felszerelt
műhellyel, autóanyag-pótállomással, abroncsraktárral, autóraktárral
és a speciálautók18 kocsiszínjével, illetve saját üzemanyagraktárral
rendelkezett. A parancsnokság parancsnokból, kettő szolgálatvezetőből, négy helyettesből (műmesterek), hat írnokból és 12 segédmunkásból (rejtve köztársasági katonákból) állt. Az autóanyagraktár egy
raktárvezetőből, egy helyettesből, kettő írnokból és kettő segédmunkásból állt, a parancsnoksággal közösen kettő személy-, egy teherés egy sebesültszállító gépkocsival rendelkeztek. Az abroncsraktár
16
17
18

Végül ezek nem álltak fel, csak egy, mint központi szerv.
HM-HIM, HL, HüNb. 5711/eln.45.oszt.-1919.
Ekkor és még a későbbiekben is így nevezték a különleges feladatra szolgáló
gépjárműveket, kezdve a páncélgépkocsiktól a tartályautókig mindent. A Vörös
Hadsereg ekkor még nem rendelkezett páncélgépkocsikkal. Esetünkben
mezőgazdasági (lánctalpas) vontatóról, vágány-gépkocsiról, halottszállítóról,
esetleg önjáró légvédelmi lövegről lehetett szó.
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egy raktárvezetőből, egy helyettesből, kettő írnokból és kettő segédmunkásból állt. Az abroncsok rekvirálására egy személy- és egy tehergépkocsijuk volt. A kocsiraktár ugyanolyan felépítéssel és technikai állománnyal rendelkezett, mint az abroncsraktár. Az üzemanyagraktár (vagy benzinfőraktár) egy raktárvezetőből, egy helyettesből,
kettő írnokból és négy segédmunkásból állt. Egy személyautóval és
egy tehergépkocsival rendelkeztek.

4. ábra. A korabeli főbejárat, ma Újszász utca 41-43. A mátyásföldi
honvéd Gépkocsi szertár 1939-ben kezdte meg működését az Újszász utcában és a következő öt háborús évben végezte a haderő
15-18 000 darabos gép- és harcjárműállományának az átvételét és
nyilvántartását, a részben bejáratását és a nagyjavításokat, a selejtezést és az ezt követő bontást, illetve alkatrész-értékesítést is
(Fortepan 72443)
A központi műhely négy részlegből állt. A parancsnoki irodához a
parancsnok, egy üzemvezető parancsnokhelyettes, egy irodavezető,
négy írnok, kettő autócsapatbeli katona és kettő női alkalmazott tartozott egy személyautóval. Az üzemi irodában egy parancsnokhelyettes, egy irodavezető, egy műmester, kettő írnok, egy fényképész, kettő rajzoló és kettő katona volt. Egy személy- és egy tehergépkocsival
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rendelkeztek. Az üzem kettő parancsnokhelyettesből, öt műmesterből, hat gépkocsivezetőből, 80 szakmunkásból és 20 segédmunkásból állt. Az anyagkezelőségen egy parancsnokhelyettes, kettő irodavezető, kettő műmester, négy írnok, három szakmunkás, kettő segédmunkás, három autócsapatbeli katona és kettő női alkalmazott
volt egy személy- és egy tehergépkocsival. 1919 májusáig ez volt a
legfontosabb javítóműhely, ahová a gépkocsikat és alkatrészeket beszállíthatták felmérésre és üzembehelyezésre.
Az autókísérleti állomás egy parancsnoki irodából, egy kísérleti
csoportból, egy kocsizó csoportból, egy műszaki osztályból, egy tanulmányi csoportból, egy műhelyből és egy műszaki raktárból állt.
Állományába egy parancsnok, négy helyettes, egy gépészmérnök,
egy vegyészmérnök, öt műmester, három írnok, négy vizsgázott gépkocsivezető, 19 szakmunkás, hét segédmunkás, egy fényképész,
kettő rajzoló és egy számvivő tartozott. Összesen kettő kettőüléses
és három négyüléses személyautóval, egy kettőtonnás és egy háromtonnás tehergépkocsival, egy pótkocsis műhelygépkocsival és
egy segélygépkocsival rendelkeztek.

5. ábra. Harckocsi nyomatékváltó és polcrendszeren tárolt dugattyúk
Mátyásföldön a gépkocsiszertár raktárában (Fortepan 72297)
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Április 23-án az automobilügyeket általánosságban áthelyezték a
Vörös Hadsereg Parancsnokságához. A Hadügyi Népbiztosság ekkortól csak néhány szakmai kérdést tartott meg, elsősorban a személyi és anyagi utánpótlásért lett felelős. Az autócsapat parancsnok
egyben a Vörös Hadsereg Parancsnoksága autóügyi előadója volt.
Budapestről átkerült Gödöllőre, a Hadsereg Parancsnokság állomáshelyére. Az autócsapat parancsnokának három alárendelt osztálya
volt. A három osztály parancsnoka tulajdonképpen a három beosztott
autóügyi előadó lett. Az I. és II. osztály elméletileg kettő-kettő századdal, a III. osztály öt századdal, saját autóosztaggal, autóműhellyel,
benzinraktárral, autóraktárral rendelkezett. A három osztály mellett az
autócsapat parancsnok alárendeltségében maradt meg az összes
budapesti intézmény, azaz az Autópóttár, három autóműhely,
benzinfőraktár, gumiraktár és az autóanyagraktár.19 A Hadsereg Parancsnokság autóügyi előadói státusza a II. (anyagi) csoportjába lett
beosztva. Vezető szakközegnek autóügyekben (az addig előadó)
Prager Imre volt százados lett kinevezve, aki április 28-ával vonult
be.20 A haderő autóügyi kérdései ekkortól ennek az osztályszintű
szervezetnek irányítása alá került, ezzel működött együtt a Hadügyi
Népbiztosság 45. osztálya.21
Június 22-ével a Hadügyi Népbiztosság házi autóosztagát, mint a
hadsereghez tartozó alakulatot katonailag átszervezték. Polgári jellege megszűnt. Az Autóosztag Parancsnokságából megalakult az Autócsoport Parancsnokság, amely mint budapesti Autócsoport Parancsnokság, a teljes mögöttes országrészen működő alakulat addigi
feladatait változatlan formában folytatta. A parancsnokság ezredparancsnoki jog- és hatásköröket kapott. Parancsnokának Straßer Lajos, helyettesének Liszák Endre lett kinevezve. A meglévő gépjármű
állományból három személyautó- és kettő tehergépkocsi század volt
alakítandó. A műhelyek, raktárak, gazdasági hivatal a csoport parancsnokság közvetlen alárendeltségébe került. A hadsereg főparancsnokságához kivezényelt gépkocsik, mint 15. és 8. autószázad
maradtak addigi helyükön, pótkeret szempontjából tartoztak a csoporthoz. A többi [tehát 1-5. századok] parancsnokaira Straßer Lajos
tett javaslatot.22
19
20

21
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HM-HIM, HL, MTK. 67. doboz, 67/6.
HM-HIM, HL, MTK. 43. doboz, 43/27/654. A Tanácsköztársaság egyetlen
gépesített alakulatát Práger szervezte, sőt, a nevét is viselte. Ez tulajdonképpen
kerékpáros zászlóalj volt, de inkább csak propaganda célokat szolgált.
HM-HIM, HL, MTK. 9. doboz, 9/14/325/b (a fóliószám hiányzott)
HM-HIM, HL, MTK. 88. doboz, 88/4/107., IV. hdt.pság. 187/hdm.oszt.-1919.
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A Budapesti Autócsoport Parancsnokságot, mint „ezred”-et kettő
zászlóaljra osztották, amelyek a hadtest számozását követve IV/1. és
IV/2. hadrendi számot vették fel. A parancsnokság a Szent György tér
3. szám alatt működött. Átszervezéskor a meglévő századok megtartották eredeti megnevezésüket, és új számozást kaptak. A IV/1. zászlóaljhoz az újonnan átszervezett, előtte házi autóosztagot alkotó öt
autószázad tartozott. A IV/2. zászlóalj a Hídfő hadosztály autószázadából, a Vörösőr hadosztály három autószakaszából és a 9. vörös
vasas hadosztály autószázadából állt. A IV/2. (vagy II.) autózászlóalj
parancsnoka Csajkovszky Manó (autócsapatbeli főhadnagy) volt. A
zászlóalj kézzel, színes irónnal írt elméleti táblázata szerencsés módon fennmaradt.23 A dátum június 17-ei, de a rendelkezésre álló állomány alapján június 21-én is változatlan volt.
Az 1. század a Hídfő hadosztály autószázada volt. Hat személyautóval, öt tehergépkocsival, egy műhelygépkocsival, kettő motorkerékpárral, illetve egy, a légierőknek beosztott személyautóval rendelkezett. Állományából hiányzott öt teher-, kettő vágánygépkocsi, egy sebesültszállító autó és három rohamcsónak. A század parancsnoka
mindvégig Brunswick György (autócsapatbeli százados) volt.
A 2. század a Vörösőr hadosztály autószázada volt, 14 négy-hat
üléses személyautóval és hat tehergépkocsival rendelkezett. Hiányzott az állományából 4 teher-, egy sebesültszállító-, egy
műhelygépkocsi és 2 motorkerékpár. Parancsnoka mindvégig az osztályvezető Csajkovszky Manó (autócsapatbeli főhadnagy) volt, valójában a század irányítását a parancsnokhelyettes Csupor Béla végezte.
A 3. autószázad (XVII. vagy 17. hadrendi számmal24) a 9. vörös
vasas hadosztályból jött létre, öt személy-, kettő teher- és egy sebesültszállító gépkocsival, illetve kettő motorkerékpárral rendelkezett.
Állományából hat teher- és egy műhelygépkocsi hiányzott. Parancsnoka Máry Dezső (autócsapatbeli százados) volt. Június 24-én a Budapesti Autócsoport Parancsnokság kiürítette az addig általa igénybe
vett Auto Palace, Panhard-Lavessor Garage és Javítóműhely Krisztina körút 32. szám alatti (illetve Krisztina tér 2.) gépkocsiszínét, amelyet akkortól a vasas autószázad használhatott.25
23
24
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HM-HIM, HL, MTK. 93. doboz, 93/24/204.
HM-HIM, HL, MTK. 89. doboz, 89/1/24.
HM-HIM, HL, MTK. 88. doboz, 88/6/155., IV. hdt.pság. 270/hdm.oszt.-1919.,
illetve MTK. 89. doboz, 89/10/313.
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Az „ezred” rendelkezésére állt a hadsereg-közvetlen autóanyagraktár, autószázad (45. osztály autószázada) és egy autójavító
műhely, valószínűleg maga az Autópóttár.

6. ábra. Keresztülpillantva a főépület árkádjain, egy korabeli üvegtetős megvilágítású üzemcsarnok és a kazánház látható (Fortepan
72116)
Július 9-ével átvette az autódiktatúrát a Vörös Hadsereg Főparancsnoksága (a Práger Imre-féle iroda). Az autódiktatúra tulajdonképpen annyit jelentett, hogy a Hadügyi Népbiztosságtól, a Vörösőrségtől és egyéb érintett szervektől áthelyezték minden, a Magyar Tanácsköztársaság területén lévő gépkocsi, abroncsanyag, üzemanyagok, műhelyek és személyzet ellenőrzését. Haubrich József
hadügyi népbiztos - aki a Hadügyi Népbiztosság 45. osztályának vezetője és a IV. hadtest parancsnoka volt egy személyben - az autóügyek szempontjából teljesen ki lett kapcsolva. A jelszó a következő
lett: „Minden autó a proletár hadseregé”.26

26

HM-HIM, HL, MTK. 88. doboz, 88/11/374., IV. hdt.pság. 642/hdm.oszt.-1919.
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Erőltetett jelleggel igyekeztek a gépkocsikat rekvirálni és katonai
szolgálatba állítani. A benzin-, abroncs- és - mint kiderült - időhiány
megakadályozta, hogy ez a folyamat teljes mértékben végbemenjen.
A sikeres felvidéki harcokban első alkalommal alkalmazták a
mozgó harccsoportos hadviselést a magyar haderőben. Az ezt követően született politikai döntéseknek köszönhetően visszafordíthatatlanná vált a magyar Vörös Hadsereg moráljának romlása. A gépkocsizó csapatokat az utolsó napokban Aszódon és Budapesten kívánták összevonni, de már sikertelenül. Augusztus 1-jén lemondott a Tanácskormány, 2-ával megszűnt a Vörös Hadsereg központi irányítása.
Augusztus 2-ával a korábbi központi irányítás széthullott, augusztus 4-ével a vörös IV. hadtest és a Vörös Hadsereg Parancsnokság
egyesült, onnantól Budapest városparancsnokságaként működött
tovább.27 1919. augusztus 4-én a 45. osztály kilépett a hadseregparancsnokság közvetlen irányítása alól, és a (szegedi) Hadügyminisztérium irányítása alá került. 10-éig felmentették a vörös tiszteket,
az osztály vezetője (ismét) Rittinger Béla autócsapatbeli százados
lett. Az osztály szerint ekkor megszűnt az „autódiktatúra”.28
Augusztus 8-án a román királyi hadsereg bevonult Budapestre, és
átvette a Vörös Hadsereg csapatainak leszerelését. A zavaros állapotok közepette augusztus 23-án a 45. osztály autóanyagkezelőségénél
hivatalos személyként egy román főhadnagy két autóra való anyagot
kért. Közölte, megjelenése rendszeressé fog válni, nagy mennyiségű
anyagot fog mindig elvinni, és csak a legvégén fog elszámolni a teljes
lefoglalásról. Erről persze csak szóban történt kijelentés.29
Augusztus 28-án a román szervek az addig zárolt 45. osztályhoz
tartozó házi autóosztagtól, illetve két műhelyéből elvittek 13 különböző gépkocsit, illetve számos alkatrészt és szerszámgépet. Ezek részben megváltott személyautók, részben már újravizsgáztatott katonai
tehergépkocsik voltak.30

27
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HM-HIM, HL, HM 714/R./Politikai osztály-1919.
HM-HIM, HL, HM 710/R./Politikai osztály-1919, a HM 217962./eln.45.oszt.-1919.
rendelete
HM-HIM, HL, HM 823/ált.5/a.oszt.-1919.
HM-HIM, HL, HM 146649/ált.6.oszt.-1919.
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7. ábra. Mátyásföld, a gépkocsiszertár üzemanyagtöltő állomása. Középen tereptarka ponyvával a budapesti 1. gépkocsizó lövész zászlóalj 2A-390 Rába Botond raj gépkocsija, illetve a szertár 5A-708 Gaz
tehergépkocsija, 4A-004 Mercedes-Benz személyautója, 5A-120 Ford
személyautója és egy Polski-Fiat tehergépkocsi (Fortepan 72267)
A közhiedelemmel ellentétben maradtak fenn adatok arról is, hogy
a román megszállás alatt, 1919 augusztusa és novembere között,
milyen gépjárműveket tulajdonítottak el. A magyar katonai autóosztagtól összesen egy vágány-személyautót, kilenc személygépkocsit,
öt tehergépkocsit, kettő motorkerékpárt és egy műhelygépkocsit vittek
el. Az 1. élelmező raktárból az ott szétszerelt állapotban tárolt kettő
tehergépkocsit szállították el. Az Autópóttár Gyorskocsi utcai telephelyéről egy teher- és három személygépkocsit, illetve egy személyautó motorját és váltóját foglalták le, majd vitték el. Az Autópóttár
Ezredes utcában tárolt összesen egy műhely-, 16 személy- és 34
tehergépkocsiját szállították el a román katonai hatóságok mindennemű megváltás nélkül.31 Ezeknek a többsége a Vörös Hadsereg
katonai rendszámait viselte, de akadt több, 1918-ig használatos osztrák és magyar bejegyzésű, magántulajdonú automobil is.
31

HM-HIM, HL, HM 40689/Likvidáló Hivatal-1921.
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8. ábra. A főépület előtti oroszlános emlékmű és haditechnikai bemutató. 1939-től napjainkig az MH Logisztikai Központ alárendeltségében tevékenykedő mátyásföldi Anyagellátó Raktár Bázisnál mintegy
80 éves múltra tekintenek vissza a gépjárműtechnikai eszközökkel
kapcsolatos szaktevékenységek (Fortepan 72120)
1919. november 22-e lényeges dátum a magyar katonai gépkocsizás történetében. A magyar királyi Hadügyminisztérium a Magyar
Nemzeti Hadsereg Fővezérségével egyetértésben felállította (újra, de
megint más néven) a magyar királyi Autócsapatot.32
A magyar királyi Autócsapat a magyar királyi nemzeti hadsereg
autócsapataként arra volt hivatott, hogy a parancsnokságok, csapatok, intézetek szükségleteit, mind az állandó állomáshelyeken, mind a
mozgó hadosztályoknál ellássa, továbbá a szükségeshez képest új
alakulatokat állítson fel, az alakulatokat vezesse, és az összes
autószakügyeket intézze. A szállításokhoz csak akkor voltak autók
igénybevehetők, ha ezt a viszonyok megkövetelték (a teljes teherbírás kihasználásával), és ha erre a célra más fuvarok (elsősorban a
vasút) nem álltak rendelkezésre.

32

HM-HIM, HL, HM 367585/ált.45.oszt.-1919.
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9. ábra. Félkész termékek, idomacélok tárolása állványrendszeren a
gépkocsiszertár egyik raktárában (Fortepan 72292)
A m. kir. Autócsapat négy fontos részből állt össze: a m. kir. Autócsapat Parancsnokságból, a m. kir. Honvédelmi Minisztérium autószázadából, tíz autószázadból (körletenként egy, Budapesten pedig
négy), illetve a m. kir. Katonai Autópóttárból. Az autószázadok megnevezése hivatalosan pl. „m. kir. Szegedi Autószázad” vagy „m. kir. 3.
Autószázad” formában szerepelt, tehát az adott körlet nevének vagy
hadrendi számának feltüntetésével.
Az Autócsapat az ideiglenes szervezéstől kezdődően önálló jelleggel, csapattestként szerepelt a haderőn belül. Alapvető feladatai voltak:
 az Autócsapat alakulatai katonai autóinak és autóanyagának
hadrendi nyilvántartása;
 az Autócsapat személyeinek autóműszaki tekintetben való kiképzésének vezetése;
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 autóműszaki tekintetben megkövetelt és/vagy szükséges beadványoknak a Honvédelmi Minisztériumhoz való felterjesztése;
 valamennyi, a hadsereghez tartozó autóalakulat autóállományának és üzemanyagának kiegészítése és pótlása iránti javaslatok megtétele;
 valamennyi, az autócsapathoz tartozó személyek állománykezelése;
 mindazon felszámoló munkálatok végzése, amelyek az autópótkeret beolvadása folytán előfordulnak (ez időszaki munka, a
későbbiekben lényegét vesztett alpont);
 az Autócsapat Parancsnokságnak az Autópóttár és a vezényelt autók százada minden tekintetben közvetlenül alá van
rendelve (ez is csak rövid ideig volt így);
 a Honvédelmi Minisztérium autószázada közvetlenül, a többi
autószázad a körletek útján, azokon keresztül voltak alárendelve;
 az Autócsapat parancsnoka szemlejoggal rendelkezett az Autócsapathoz tartozó összes alakulat felett, mely szemlét évente
egyszer, minden alakulatnál köteles végrehajtani;
 az Autócsapat parancsnoka a felügyelő útján a honvédelmi
miniszternek, közigazgatási szempontból a budapesti körlet
parancsnokának volt alárendelve.
Az Autópóttár, mint legfontosabb háttéralakulat feladata volt az
egyes gépkocsik, ezáltal személy-, teher-, egészségügyi, posta- és
különleges gépkocsioszlopok felállítása, felszerelése, útbaindítása,
továbbá tartalék gépkocsi, autóanyag és üzemanyag átvétele, tárolása, kezelése és nyilvántartása a Honvédelmi Minisztérium rendeletei
alapján. Tagozódása szerint parancsnokságból, autóraktárból, anyagés szerszámraktárból, abroncsraktárból, üzemanyagraktárból, illetve
kerékpáros alosztályból állt.
A Katonai központi autóműhely feladata volt a nemzeti hadsereg
részére szükséges, és a Honvédelmi Minisztérium utasításai szerint
történő autóanyag gyártása, előállítása és javítása. Mindazon autóanyag ide került kijavításra, amelyet az egyes körletekhez tartozó
autóalakulatok saját hatáskörükben nem eszközölhettek. A gyártáshoz szükséges nyers- és egyéb anyagoknak az Autópóttártól való
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felvételezése utáni megfelelő elraktározásról, kezelésről, nyilvántartásról, elszámolásról és megfelelő felhasználásról gondoskodnia kellett.
Létszámát tekintve a m. kir. Autócsapat a Magyar Királyi Honvédségen belül, a legtöbb csapatnemhez képest igen szűk állománnyal
rendelkezett. A Kormányzóságnál létszám felett egy tiszt (százados),
egy tiszthelyettes (valószínűleg főtörzsőrmester), egy törzsőrmester,
kettő szakaszvezető, egy számvivő segédmunkás írnok és 20 autókatona volt beosztva. Elméletileg tíz személy-, egy vágány- és egy
tehergépkocsival rendelkeztek.

10. ábra. A főépület jobb szárnya az emléktáblával. Előtérben a 8.
ábrán is látható H-071 és H-078 Nimród páncélos légvédelmi gépágyú, illetve a gépkocsizók és utazók védőszentjének, Szent Kristófnak a szobra. A kettő Nimród az 51. páncélos gépágyús zászlóaljtól a
doni harcokból tért haza, újjáépítésüket követően vettek részt az ünnepségen (Fortepan 72097)
Az Autócsapat Parancsnokság egy törzstisztből, kettő századosból, egy főhadnagy vagy hadnagyból, egy nyilvántartóból, egy főtörzsőrmesterből, egy törzsőrmesterből, kettő szakaszvezetőből, egy
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számvivő írnokból, öt autókatonából, négy egyéb legénységi állományú honvédból, öt polgári tisztviselőből és egy gépírónőből állt. Állományába három személy- és egy vágánygépkocsi tartozott.
A Honvédelmi Minisztérium autószázadát egy százados vezetése
mellett három főhadnagy és hadnagy, kettő műmester, kettő-kettő
főtörzsőrmester és törzsőrmester, kettő szakaszvezető, három számvivő írnok, 69 autókatona és 13 szakmunkás alkotta, 22 személy-, hét
teher-, négy vágánygépkocsival és egy autóbusszal.
A körletekbe beosztott autószázadok mindegyike - elméletileg egy
százados irányításával - egy főtörzsőrmesterrel, egy törzsőrmesterrel,
kettő szakaszvezetővel, egy tizedessel, kettő számvivő írnokkal, 39
autókatonával, négy honvéddal és nyolc szakmunkással, öt személy-,
tíz teher-, egy vágány-, öt sebesültszállító és egy mozgó műhelygépkocsival rendelkezett.
A budapesti vezényelt autószázadban egy százados, egy főtörzsőrmester, egy törzsőrmester, egy szakaszvezető, egy számvivő írnok,
82 autókatona, egy honvéd szolgált, akik rendelkezésére állt 34 személy-, 20 teher-, egy vágány- és egy sebesültszállító gépkocsi.
Az Autópóttárban a központi autóműhellyel együtt kettő törzstiszt,
hat százados, hat főhadnagy és hadnagy, négy műmester, öt főtörzsőrmester, három törzsőrmester, kettő őrmester, hét szakaszvezető,
kettő tizedes, hét számvivő írnok, 20 autókatona, 14 egyéb állományú
honvéd, egy polgári tisztviselő, egy polgári díjnok, 83 polgári szakmunkás, 11 polgári segédmunkás volt, három személy- és hat tehergépkocsival.
Az átszervezés során újrarendezték a személyi kérdéseket is. A
Kormányzóság autóügyeit, mint a Fővezérség autó előadója,
Brunswick György autócsapatbeli őrnagy (a volt vörös 17., azaz Hídfő
hadosztály autószázadának egykori parancsnoka) látta el. A m. kir.
Honvédelmi Minisztérium 26. osztályába Péterffy Antal tüzér őrnagy
(a volt m. kir. 32. honvéd tábori tüzérezredtől), Rittinger Béla autócsapatbeli százados, Véchey Elemér hadbíró százados (a régi Hadügyminisztériumból), Prochazka Udo tüzér százados (a volt cs. és kir.
6. nehéz tüzérezredtől), Jakab Tivadar autócsapatbeli százados (a
bécsi magyar felszámoló hivataltól), Haala Gyula tüzér főhadnagy (a
volt cs. és kir. 6. nehéz tüzérezredtől), Kökényessy Arthur tüzér főhadnagy (a volt cs. és kir. 6. nehéz tüzérezredtől), Szini János főhadnagy, Csajkovszky Manó autócsapatbeli főhadnagy (a volt IV/2. vörös
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autózászlóalj parancsnoka), Méhely László tüzér főhadnagy (a volt m.
kir. 41. honvéd tábori tüzérezredből) és Neustadt Miklós polgári alkalmazott nyertek beosztást.

11. ábra. Idomszerek, mérőhasábok és mérőeszközök elkülönített
tárolása üveges szekrényekben (Fortepan 72279)
Az Autócsapat Parancsnokság parancsnoka Dömötör József autócsapatbeli őrnagy lett, az autócsapat pótkerettől helyezték át33. Beosztott tisztjei Máry Dezső autócsapatbeli százados, az Autópóttár
augusztus 2-ától beosztott ideiglenes parancsnoka34, Stoj Emil huszár százados (a volt. m. kir. 3. honvéd huszárezredtől), az
Autópóttár addigi ideiglenes parancsnokhelyettese és Anessini Andor autócsapatbeli százados35, a szombathelyi körlet addigi autóügyi
előadója voltak.
33

34
35

A Fővezérlet szegedi tartózkodása alatt az egyetlen magasabb rangú
autócsapatbeli tiszt volt, a tanácsrendszer alatt is. Az Erdélyi
csoportparancsnokságtól került közvetlenül Szegedre 1918 novemberében.
Összeomlás után a Hadügyminisztérium 10/m. osztálya, majd a tanácsrendszer
alatti beosztása után.
1918-ban utolsó beosztása szerint főhadnagyként a 63. teherautóoszlop
parancsnoka volt Montenegroban.
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A Honvédelmi Minisztérium autószázadának parancsnoka
Kindlovits József autócsapatbeli százados maradt, helyettesei König
Béla tüzér hadnagy (a volt m. kir. 31. honvéd tábori tüzérezredtől) és
Perényi József tüzér hadnagy (a volt m. kir. 132. honvéd tábori tüzérezredtől) voltak.

12. ábra. Az autójavító műhely korábbi, elhunyt tagjainak emléket
állító tábla (Fortepan 72441)
A Budapesti autószázad parancsnoka Bachó István autócsapatbeli
százados, a Budapesti katonai kerület addigi autóügyi előadója lett.
Beosztásba került továbbá Kaczander Ferenc repülőcsapatbeli főhadnagy és Austerlitz Róbert tüzér főhadnagy (a volt cs. és kir. 33.
tábori tüzérezredtől) az Autópóttár állományából áthelyezve. A szá247

zadtól különleges feladatokra állandóan vezényelt autók szakaszának
parancsnoka Skoda Kamillo tüzér főhadnagy lett (a volt cs. és kir. 5.
nehéz tábori tüzérezredtől), akit a volt szegedi/siófoki Fővezérség
autószakaszától helyeztek át. A század parancsnokságánál maradt
további három tiszti hely, ahová később kívántak vezényléses úton
áthelyezni embereket.
A kaposvári, debreceni, miskolci autószázadok egyelőre nem alakultak meg, személyi beosztást sem kapott senki. Ellenben Zecha
Nándor autócsapatbeli százados, a győri autóosztagtól áthelyezve a
szegedi autószázad parancsnoka lett36. Molnár Gyula tüzér főhadnagy (a volt cs. és kir. 5. nehéz tábori tüzéredtől) a székesfehérvári
autószázadhoz lett beosztva, dukai Takách Marcell autócsapatbeli
százados pedig a szombathelyi körletparancsnokságtól a szombathelyi autószázadhoz.
Az Autópóttár parancsnokaként szentandrási Szentandrássy Jenő
autócsapatbeli századost véglegesítették37. Az autós tiszti tanfolyam
tanára Gludovácz János autócsapatbeli százados volt. Baier Richárd
autócsapatbeli százados a m. kir. Honvédelmi Minisztérium bécsi
megbízotti helyéről ugyancsak az Autópóttárhoz vonult be. További
beosztott tisztek Rakovszky Tibor gyalogsági százados (a volt m. kir.
19. honvéd gyalogezredtől), Opaterni Károly gyalogsági százados (a
volt cs. és kir. 65. gyalogezredtől), Ákos Gejza gyalogsági főhadnagy
(a volt cs. és kir. 5. gyalogezredtől), Krauss Gyula tüzér főhadnagy (a
volt cs. és kir. 15. tábori tüzérezredtől), Körtvélyessy-Sávoly Dezső
gyalogsági főhadnagy (a volt m. kir. 1. honvéd gyalogezredtől),
Horchler Frigyes tüzér főhadnagy (a volt cs. és kir. 31. nehéz tábori
tüzérezredtől), Udvardy György autócsapatbeli főhadnagy (vezényelve Grazba), Ádám Károly autócsapatbeli hadnagy (vezényelve a
Hadügyminisztérium 26. osztályánál maradt), Rodriguez Endre tüzér
hadnagy (a volt m. kir. 37. honvéd tábori tüzérezredtől), Gyenes Lajos
gyalogsági hadnagy (a volt cs. és kir. 32. gyalogezredtől), illetve Mihály Elemér és Fremd Vilmos polgári mérnökök voltak. Az
Autópóttár kerékpáros alosztályához Lemberkovits Alajos századost
és báró Sternegg Ferenc főhadnagyot helyezték át.
36

37

A Tanácsköztársaság alatt nem volt szolgálatban. Utolsó beosztása, már az
összeomlás után, de még a tanácsrendszer előtt a Pozsonyi katonai kerület
autóügyi előadójaként volt.
1916. május és június során a klosterneuburgi cs. és kir. Autópóttár 7.
alosztályának parancsnoka volt, dukai Takách István századost követően. Az
összeomlást követően a kassai Autópóttár parancsnoka volt, annak
feloszlatásáig. Schimon: Kratffahrformationen, 72. oldal.
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13. ábra. A gépkocsiszertár gumiabroncs raktára (Fortepan 72303)
Az Ilka utcai gépkocsitárolóhoz (ami a Magyar Benz Automobilgyár
Rt. üzeme volt) Ruttkay Béla autócsapatbeli tartalékos alhadnagyot
osztották be. A többi, honvédségi igénybevétel alatt álló tárolóhoz
nem osztottak be külön tiszteket.
A Honvédelmi Minisztérium 26. (autó) és 53. (vonat) osztály vezetőjének, egyben a vonat- és autócsapatok felügyelőjévé Zvoniček
Mátyás vonatcsapatbeli alezredest nevezték ki.
249

A Honvédelmi Minisztérium autószázada megmaradt, kettő szakaszból állt. Első szakasza a Honvédelmi miniszter alárendeltségében a rokkantellátó és felszámoló hivatal feladatait látta el, a 2. szakasz pedig a vezérkar főnökének irodái részére adta a szükséges
személy- és tehergépkocsikat.

14. ábra. A magyar királyi honvéd gépkocsiszertár udvara, Hanomag
vontatóval, német és amerikai Ford, Gaz és Mercedes-Benz típusú
teherautókkal. Háttérben a jellegzetes víztorony (Fortepan 72258)
Minden körletparancsnokság székhelyén egy autószázad állomásozott. Kivétel ez alól Budapest volt, ahol összesen négy század volt.
Az 1. század a körlet és gyaloghadosztály autóiból, a 2. század a
lovashadosztály autóiból állt, a 3. század pedig a városparancsnokság és a csendőr tartalékhadosztály gépkocsijait adta. Ez a három
század a körlet és a város területén a csapatok és intézetek részére
szükséges szállításokat végezte. Az egyes fuvarok igényléseinek teljesítéséről a körletparancsnokság gondoskodott. Ha a (bármely) hadosztály a körletet elhagyta, az autószázadot annak rendelték alá közvetlenül. A század parancsnoka a század többségi részét irányította.
A helyettest, mint autóreferenst, a körlet volt köteles megjelölni. (Általában a pótkeretek vagy visszamaradó különítmények parancsnokaként.) A negyedik, számozás nélküli, „vezényelt autók századának”
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nevezett autószázad olyan gépjárművekből állt, amelyek a Honvédelmi Minisztérium külön rendelkezései kapcsán egyes parancsnokságoknak, hatóságoknak és személyeknek állandó vagy huzamosabb
időre rendelkezésre lettek bocsájtva. A budapesti körlet közvetlen
alárendeltségében volt továbbá a m. kir. Autópóttár a katonai központi autóműhellyel együtt.

15. ábra. A szertár gépjárműanyag-raktára, előtérben egy komplett
motorblokk (Fortepan 72295)
A magyar királyi autócsapatra vonatkozó új szabályzatok kiadásáig
az említett csapatot érintő addigi összes szolgálati könyv és utasítás,
valamint rendeletek értelemszerűen alkalmazásban maradtak, kivéve
az 1918. november 1.-től 1919. augusztus elejéig terjedő időben kibocsájtottak. Ezzel törvényileg/rendeletileg meg kívánták szüntetni a
jogfolytonosságot, attól függetlenül, hogy az intézetek zöme gyakorla251

tilag szünet nélkül működött a különböző politikai berendezkedések
alatt.
Az Autópóttárhoz volt beosztva a Honvédelmi Minisztérium 26.
(autó) osztályának kirendelt egyik személyautója, az Autópóttár Parancsnokság egy személy- és egy teherautója, az anyag- és szerszámraktár, az abroncsraktár és üzemanyagraktár egy-egy tehergépkocsija, illetve a központi katonai javítóműhely egy személy- és kettő
tehergépkocsija.
Az összesített adatok szerint a Magyar Királyi Honvédség ideiglenes állománytáblája szerint 1920 tavaszán rendszeresített gépjárművek közül 113 személy-, 16 vágány-, 129 teher-, 46 sebesültszállító
gépkocsi, egy autóbusz, kilenc mozgó műhelygépkocsi és 12 motorkerékpár volt hadrendben. Ez persze napról napra, illetve a havonta
közölt összesítő hadrendi jelentésekben folyamatosan változott. Történt ez az igazolt, vagy időközben eladott automobilok kiadásával,
alakulatok által jogtalanul használt és bevont gépkocsik miatt, vagy
éppen a gyártósorról lekerülő teljesen új és állományba kerülő, elsősorban teherautók kapcsán.
1920. december 1-jével, illetve 1921. január 1-jével összesített
haderőjelentést kértek a m. kir. nemzeti hadsereg csapatairól. Láthatóan gyarapodott az alakulatok ereje, szervezettsége. Az átmeneti
jellegű szerveződéseket igyekeztek szervezett, honvédségi, csendőrségi és egyéb belügyi szervek és intézmények alárendeltségébe öszszefogni. Ekkor alakult ki a későbbi rendszert meghatározó, alapvetően hét körletre (majd vegyesdandárra, illetve hadtestre) osztott, területi alapon szervezett haderő. Komolyabb részletezés nélkül is kijelenthető, hogy a rengeteg eltérő jelentés mellett folyamatosan nőtt a
katonai gépkocsik száma. Az Autópóttár Parancsnokság, mint legnagyobb gépkocsizó háttérszervezet, összesen 20 személy- és 55
tehergépkocsival rendelkezett.
1921. május közepén a békediktátumok szerinti átállással kapcsolatban a legjelentősebb változás a budapesti körletben történt meg.
Az Autócsapat Parancsnokságból, az Autópóttárból és a budapesti
2. autószázadból összevonással megalakult a m. kir. Honvédelmi
Minisztérium Autóüzeme. Az egész intézetet polgári (nem fegyveres) létszámmal látták el, azaz gyakorlatilag „polgáriasították”. Kettő
fő szervezeti egységre volt bontva.
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16. ábra. Dobozokban tárolt szakanyagok a gépkocsiszertár egyik
raktárhelyiségében (Fortepan 72280)
Az első, a kisebbik volt a Központi hatóságok autóosztaga. Egy
osztagvezető, három beosztott autó főtisztviselő, kettő garagemester,
egy üzemvezető, 15 autóvezető, kettő motorkerékpáros, egy mesterember, három szolga és öt szakmunkás alkotta a személyi állományt.
13 személy-, tíz sebesültszállító-, 24 teher-, egy műhely- és egy vágány gépkocsi, illetve kettő motorkerékpár tartozott hozzá.
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A második rész egy jóval összetettebb szervezet lett. A Központi
autójavító műhely összesen öt részlegre tagozódott. A vezetőség egy
igazgatóból, egy igazgatóhelyettesből, egy titkárból, kettő beosztott
autó főtisztviselőből, egy üzemvezetőből, egy épületgondnokból, három autóvezetőből, három írnokból, egy motorkerékpárosból és négy
szolgából állt. A műhelyhez egy műhelyvezető, egy beosztott autó
főtisztviselő, kettő művezető, egy raktárnok, kettő műmester, három
mechanikus, egy szolga és 32 szakmunkás tartozott. A raktárban három beosztott autó főtisztviselő, kettő raktárnok, négy raktári munkás
és kettő szolga volt. Az autóalosztályt egy beosztott autó főtisztviselő,
kettő főgaragemester, kilenc autóvezető és egy szolga alkotta. A
gazdasági hivatalban pedig egy főszámvivő, három számvivő, három
mesterember és egy szolga volt. A központi autójavító műhelyben
egyedül az autóalosztály rendelkezett tíz személy-, kettő sebesültszállító-, tíz teher-, kettő műhely-, kettő vágánygépkocsival, illetve
egy motorkerékpárral.

2. Hosszú békés időszak, a rejtések időszaka
A m. kir. Honvédelmi Minisztérium Autóüzeme 1922 év elejétől m.
kir. liquidáló Honvédelmi minisztérium Autóüzeme néven működött. A megnevezés a rejtés érdekében került megváltoztatásra. Hivatali jelleggel álcázták azt, amit egyes gyárak, elsősorban a repülés
terén
nem
sikerült
megtenni.
Elrejtették
a
haderő
gépkocsiszolgálatának hátterét jelentő intézményt, mintha az saját
magát számolná fel.
Természetesen ezt hosszú ideig nem lehetett megtenni, ezért a
polgári álcát megtartva 1923-tól m. kir. Állami Gépkocsiüzem Központi Telep Igazgatósága néven működött tovább az intézmény. Az
állomány jó része polgári alkalmazottakból állt, vezetését azonban
katonatisztek végezték. Többségüket a rejtés érdekében 1921. november 1-jével nyugdíjazták38, eredeti rangjuknak megfelelően igazgatói, főtanácsnoki (ezredes és alezredes), tanácsnoki (őrnagy) és
altanácsnoki (százados) megnevezéseket rendszeresítettek. A valóságban az érintett autócsapatbeli, illetve egyéb csapatnemek beosztott tisztjei nem kerültek leszerelésre.

38

Honvédségi Közlöny a magyar királyi nemzeti hadsereg részére, 50. szám,
1921. október 15.
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17. ábra. Asztalos műhely Mátyásföldön. A korabeli gépkocsi karoszszériák vázszerkezete még többségében fából készült (Fortepan
72290)
Ez a rendszer 1923. és 1930. november közepe között maradt
fenn. A szervezeti felépítésről, fejlesztésről kevés információ maradt
fenn az utókorra. A katonai gépkocsik, melyeket kezelt, feltérképezhetőek, de akik és amik kezelték és javították, az nem. A rejtés ideje
alatt minden szervezési tevékenység a m. kir. Kereskedelemügyi Minisztérium VII.B. osztályának ügykörébe tartozott, ez látszólag az állomány munkáltatója is volt. A kiadott hadrendekben – már amikor
készült, ugyanis 1932-ig nem lett minden évben átírva, sokszor csak
kiegészítették vagy módosították az előző évit – sokáig nem szerepelt.
1925-től kezdődően, azaz a kezdetektől bekapcsolódott az autóüzem munkájába a leventemozgalom, mely által a fiatalok kisebb
munkákat végeztek a haderő részére és ezzel szakmai tapasztalatot
szereztek járműtechnikai oldalról.39 A leventék munkája valószínűleg
az intézmény katonásításáig folytatódott, utána nincs nyoma a tevékenységnek.
39

HM-HIM, HL, HM 486/eln.3/b.oszt.-1932.
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18. ábra. A gépkocsiszertár járműjavító műhelye. A sorban jobbról
Rába-Botond raj gépkocsi, Zis tehergépkocsi, kölni Ford személyautó, Rába-Botond, három Ford Sedan és egy ismeretlen személyautó
(Fortepan 72289)
1929-től rendezték újra nyíltan a m. kir. Állami Gépkocsiüzem
Telepének állományát. Ekkortól (még igazgatóként) egy alezredes
parancsnok és egy (főtanácsnok) őrnagy parancsnokhelyettes irányításával egy titkár, kettő gépkocsizó csapatbeli beosztott tiszt (százados), egy nyilvántartó és egy írnok tiszt, továbbá 24 gépkocsizó csapatbeli tiszt és altiszt, valamint egy gazdászati tiszt tartozott rangosztályba sorolt katonaállományúak közé. Rangosztály nélküli, tehát legénységi személyzetet a kettő nyilvántartó és kettő írnok főmester és
mester, hét számvivő-, 18 műszaki-, nyolc írnok főmester, mester és
almester volt. Ezek mellett 25 szerződéses és 48 szakmunkás polgári
alkalmazott tartozott az üzemhez. A gépjárművek terén:
 kilenc személyautó (zömmel valószínűleg Fiat 501 és MÁG
Magomobil);
 14 közepes és öt kis tehergépkocsi (Rába V, Fiat 4TS, Rába
AFa és Fiat 15ter);
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 három sebesültszállító gépkocsi (valószínűleg Fiat 1C/2F);
 12 pótkocsi [Argay és Döme];
 három oldalkocsis motorkerékpár (be nem azonosítható);
 egy műhely gépkocsi (Rába-Krupp;
 kettő csapatszállító gépkocsi (valószínűleg Fiat 4TS);
 kettő tartálygépkocsi (egyetlen Peerless);
 kettő rabszállító gépkocsi (Fiat 2F);
 kettő áruszállító gépkocsi (nem volt beazonosítható);
 és egy szemetes gépkocsi (valószínűleg nem volt) tartozott az
intézménybe.
Ekkor a parancsnokság alárendeltségébe az anyagraktár alosztály,
központi műhely alosztály, kerékpáros alosztály, forgalmi alosztály,
üzemi anyagraktár, a Pongrácz úti tároló, átvételi bizottság, anyaggazdálkodási bizottság és a kísérleti alosztály volt.40
1930. november 19-étől az Állami Gépkocsiüzem Központi Telephely Igazgatóságot újra katonásították. A tiszti állomány visszakapta megnevezésében is rendfokozatát, az igazgatói helyet pedig a
parancsnoki váltotta fel. Az állományt ezzel párhuzamosan megemelték, és nyíltan legénységi állományt is rendszeresítettek. A parancsnok, a parancsnok helyettese és a titkár gépkocsizó csapatbeli tisztek
voltak. A parancsnoksághoz mellettük egy beosztott tüzér és kettő
gépkocsizó csapatbeli tiszt, továbbá a gazdasági hivatal főnöke, mint
gazdászati tiszt tartozott. A különböző alosztályokban és raktárakban
23 autócsapatbeli és egy gazdászati tiszt volt. Ezekből három a fokozatosan önállósodó Központi Átvételi Bizottsághoz volt vezényelve.
Továbbra is kettő-kettő nyilvántartó és írnok főmester és mester a
parancsnokságnál, illetve hét számvivő, 17 műszaki és kilenc írnok
főmester, mester és almester volt beosztva a különböző alosztályokhoz. Közülük három személyt ugyancsak a Központi Átvételi Bizottsághoz vezényeltek. Az újonnan beállított legénységi állományba egy
főtörzsőrmester, egy tizedes, egy őrvezető és 29 autókatona (honvéd) volt beállítva. A katonásítás miatt leépítették a polgári alkalmazottak körét, ahová már csak öt szerződéses és 36 szakmunkás tartozott.

40

HM-HIM, HL, HM 106400/eln.1.oszt.-1929., 105. melléklet.
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19. ábra. A főbejárat térsége. Zajlik az őrségváltás és a szolgálatok
eligazítása. Háttérben a duplapályás Fokker-út, középen az iparvágánnyal (Fortepan 72263)
Újrarendezték a rendszeresített gépkocsikat is, részben annak
okán, hogy egyes jármű-kategória egyáltalán nem állt rendelkezésre.
A haderő gépjárműfejlesztési koncepciója miatt a háttérintézmények
állományát az erőltetett korszerűsítésben érintett gépkocsizó csoport
és tüzérség típusait igyekeztek felhasználni. Célszerű döntés volt ez,
hiszen az Autóüzemmel szorosan együttműködő Központi kiképző és
gépkocsizó tanosztály oktatási tevékenysége, illetve a műhelyekbe
bekerülő gépjárművek gyakorlati megismerése a fejlesztésekkel párhuzamosan volt szükséges.
Az újrarendezést követően
 négy parancsnoksági személyautót (Fiat 512]);
 14 futár személyautót (Fiat 501, Fejes, WM és Magomobil);


egy parancsnoki iskola-gépkocsit (ismeretlen);

 20 db 3 tonnás tehergépkocsit (Fiat 4TS, Büssing, Rába V,
Marta);
 öt 1,5 tonnás tehergépkocsit (Rába AFa, Fiat 15ter);
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 egy vontatót (nem volt beazonosítható, de valószínűleg egy
öreg Austro-Daimler);
 három terepjáró különleges gépkocsit (valószínűleg WM H 2
vagy Marta csapatszállítók);
 három áruszállító motorkerékpárt (valószínűleg Méray);
 hét oldalkocsis és három szóló motorkerékpárt (nem beazonosíthatóak);
 illetve 12 sebesültszállító gépkocsit (FIAT 2F) rendszeresítettek.
Az 1932-es hadrenddel megtörtént az intézmény átállása teljes
mértékben katonai alakulattá. Összevonták az addig külön működő
vonatműhelyekkel, ezzel párhuzamosan pedig önállósították a Központi gépkocsizó tanosztályt. Az addig gépkocsiüzem kezelésében
lévő gépkocsianyagot Központi készletnek nevezték át. Az így tárolt
gépjárműveket a jogutód szervezet mellett egyre többször külső telephelyeken kezdték tárolni.

20. ábra. Polcos raktár a gépkocsiszertárban (Fortepan 72269)
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Az összevonással létrejött a m. kir. Központi Javítóműhely. Elméletileg ez is rejtő név volt, de a fedésben érintett Központi hadiszerszázad megnevezést nem alkalmazták. Az intézmény egy parancsnokságból és gazdasági hivatalból álló törzzsel, illetve négy
szakasszal rendelkezett. Az 1. szakasz a tüzérségi anyag, a 2. szakasz az egyéb fegyverzet, a 3. szakasz a fogatolt és gépkocsizó vonatanyag, a 4. szakasz pedig a villamos és fényszóró anyag javításával foglalkozott. A m. kir. Központi Javítóműhely 3. szakaszát egy
gépkocsizó százados parancsnok és egy fogatolt vonatcsapatbeli
százados, parancsnokhelyettes irányította. A nyílt állományt rajtuk
kívül egyetlen műszaki szakszolgálatra rendszeresített közigazgatási
altiszt jelentette. Részükre már fegyvert is engedélyeztek, egy-egy
kard, szurony és ismétlő pisztoly volt rendszeresítve. A rejtett állományba a „K” toborzott, azaz sorköteles állományból kettő írnok őrvezető és nyolc raktármunkás tartozott. Az állományt tehát erősen
lecsökkentették, saját gépkocsival pedig nem is rendelkeztek.41

21. ábra. Motorfékpad-műhely Mátyásföldön a felújított motorok bejáratására és beszabályozására (Fortepan 72288)

41

HM-HIM, HL, HM 111000/eln.1/a.oszt.-1932., 56. melléklet.
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Az 1932 és 1934 között ilyen csökkentett formában működő szervezet rendkívül nehéz időszakot örökölt meg. Ugyanis 1933. év végén kezdték meg az átállást az új nyilvántartási rendszerre, ahol minden katonai gépjármű új forgalmi rendszámot kapott. Ezzel párhuzamosan felülvizsgálták a teljes országos állományt. Igen nagymértékű
selejtezési hullám indult, ahol a leginkább elhasznált, illetve elavult
technikát fokozatosan kivonták a hadrendből. Ekkor tűnt el a régi
Austro-Daimler tüzérségi vontatók döntő többsége, a régi Austro-Fiat
és Ganz-Fiat 1C személyautó, a kettő 1919-ben gyártott Ganz-FrossBüssing páncélozott tehergépkocsi (Böhm páncélautó vagy Büssing
őrautó), illetve számos Fiat 15ter és Marta tehergépkocsi. A még
használható, de fokozatosan elavuló gépjárművek egy részét nem
számozták át.
Az Ezredes utcai fő telephely mellett az intézmény raktárakat tartott fenn a Pongrác úti laktanyában, amely a Központi gépkocsizó
tanosztály helyőrsége volt, továbbá fokozatosan átvette a Pongrác út
hátoldalában a Zách utcai objektumot. Ezeken túl pedig, mivel az Ezredes utca ehhez szűknek bizonyult, a selejtezési munkák egy részét
kihelyezték a bérleményként igénybevett mátyásföldi Magyar Általános Gépgyár Rt. telephelyére. A telephelyet egyébként a Magyar Királyi Honvédség kezdte használni 1933 februárjától, amikor a Magyar
Általános Gépgyár Rt. felhagyott az ottani gyártással, üzemét pedig a
Váci út 95. szám alatti ingatlanra helyezte át.42 Itt tárolták, illetve szerelték szét például az elavult világháborús Austro-Daimler tüzérségi
vontatók többségét 1933 októberében.43 A honvédségi anyagok mátyásföldi tárolása egyébként hosszú évekig problémát jelentett, mivel
a tulajdonos nem vállalt felelősséget az ott tárolt honvédségi javakért.
Az anyagok kezelését, javítását, tárolását a honvédség végezte, sok
esetben a szabadban.
A selejtezett anyag kapcsán az intézménynek igen fontos szerep
jutott a további gépjárműpark fejlesztésében. Fontos tőketeremtő sajátosság volt, hiszen a még használhatóvá tehető gépkocsikat árveréseken magánszemélyek, illetve vállalatok vásárolhatták meg. Ezek
aztán a polgári közlekedésben működtek tovább. A szakszerűen
szétbontott elavult eszközökből, illetve roncsokból, de sokszor az elhasználódott szerszámokból is, olyan mennyiségű pénzt szerzett
vissza a haderő, melyből új szerszámok, szerszámgépek, esetenként
gépkocsik voltak beszerezhetőek. A bontott anyagokból az üveg, a fa,
42
43

HM-HIM, HL, HM 16684/eln.3/b.oszt.-1933.
HM-HIM, HL, HM 106871/eln.3/b.oszt.-1933.
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de leginkább a fémek és gumihulladékok voltak a legértékesebbek.
Teljes gépkocsik értékesítése 1940-ig folytatódott. Akkor betiltották,
mivel egyre gyakrabban számoltak a polgári állomány igénybevételével. Selejtezett honvédségi anyag újra behívásával nem sokra jutott
volna a mozgósított haderő, a korszerű technika volt az érdek, így a
végleg kivont gépkocsikat minden esetben bontani vagy tanmetszetként kellett felhasználni. A nyersanyagok kinyerése azonban 1940
után is jövedelmező, igazi tőketeremtő üzletág volt, amely az intézmény sorsát is meghatározta a háború utáni években. Addig még
hosszú utat járt be a Központi Javítóműhely.

22. ábra. Négy busz szállította munkahelyükre a szertár dolgozóit. Itt
a Leyland autóbusz látható (Fortepan 72446)
Az 1935/36-os szervezési évvel belátták, hogy a folyamatosan növekvő mennyiségű gépkocsi miatt szükség van az intézmény bővítésére. Az 1932-es összevonás kapcsán megfelelőbb névvel látták el,
így jött létre az 1. egyesített javítóműhely, melynek 4. szakasza kizárólag a gépkocsianyaggal foglalkozott. Hivatásos állományát hét beosztott gépkocsizó főtiszt, egy gépkocsizó műszaki tisztviselő, három
tüzérszertári tisztviselő, egy írnok altiszt, kilenc gépkocsi műszaki
altiszt és három szakszolgálatos gépkocsi műszaki szakaszvezető
alkotta. Nem hivatásos állományába kettő továbbszolgáló szakszolgálatos gépkocsi műszaki szakaszvezető (vagy tizedes), egy tovább262

szolgáló kiképző (szolgálatvezető) szakaszvezető, kettő szakszolgálatos gépkocsi műszaki tizedes (vagy őrvezető) és hat tizedes (őrvezető), illetve 28 rendfokozat nélküli sorozott honvéd alkotta. Munkájukat egy 3 tonnás tehergépkocsi, egy 3 tonnás pótkocsi, egy (a Magyar Királyi Honvédségben nem rendszeresített) 1 tonnás tehergépkocsi, illetve hat kerékpár segítette.44 Az 1. egyesített javítóműhely
4. szakaszához osztották be a javítóműhely 2. gazdasági hivatalát,
melybe kettő gazdászati tiszt, kettő számvivő hivatásos altiszt, továbbá egy továbbszolgáló és egy sorozott számvivő altiszt, egy tizedes,
illetve egy-egy rendfokozat nélküli sorozott szabó, cipész és szakács
tartozott.

23. ábra. A gépkocsiszertár egyik raktára a csavarok, alátétek számára kialakított fiókos szekrényekkel (Fortepan 72291)
44

HM-HIM, HL, HM 110000/eln.1/a.oszt.-1935., 71. melléklet.

263

Említésre érdemes, hogy 1935-ben a m. kir. Honvédség Főparancsnokságának gépkocsi szemlélője a gépkocsizó csapat csapatemléknapját június 16-ában állapította meg. Ez fontos esemény volt a
katonai gépkocsizás önállóságának elismerésében.45 Ugyanakkor
rövid életű helyzet volt ez, mert 1936-tól megszüntették. A páncéljárműves csapat önálló fegyvernemi helyzetét elutasították, a gépkocsizó és vonatcsapatokat pedig összevonva határozták meg, kizárólag
alárendelt szereppel rendelkező fegyvernemként.46
Az 1936/37-es szervezési évvel jelentős változások nem történtek.
A három tüzérszertári tisztviselői helyet átminősítették gépkocsiszertári pozícióvá (személycsere nélkül). Emellett fontos részletként
az 1. egyesített javítóműhely részére újonchányadot rendszeresítettek, ahová rendfokozat nélküli legénységet hívhattak be. A teljes intézménynél (tehát nem csak a 4. szakasznál) évente 75 újoncot, illetve 36 második évet szolgáló katonát lehetett behívni. 47 Utóbbi rendszer lényege a későbbi fejlesztések, illetve esetleges alakulatfelállítások, mozgósítások létszámának biztosítása volt. A fokozatosan kiképzett, részben szabadságolt/leszerelt állományt bővítés vagy
mozgósítás esetén már szakmailag képzett állapotban lehetett behívni (tartalékosként). Ehhez hasonlatos rendszer volt a gyalogságnál és
a tüzérségnél az úgynevezett ikreződés, ahol részben kiképzett és
már szolgált vagy tartalékos legénységet lehetett azonnal behívni, így
megkettőzve az eredeti alakulat állományát. A javítóműhely esetében
kihelyezett műhelyek felállításához, illetve az eredeti intézet megnövekedő feladatainak ellátására lehetett felhasználni az így kialakított
létszámtöbbletet.
Az 1937/38-as szervezési évvel a létszám nem változott, ellenben
az elvégzendő feladatok mennyisége a korszerűsödő haderő miatt
bővült.
A személyi állományban a szertári tisztviselői helyeket átrendezték, így végül kettő-kettő gépkocsi műszaki tisztviselő és gépkocsi
szertári tisztviselői helyet rendszeresítettek. Az újonchányadot a teljes műhelynél 70 újoncra és 41 második évet szolgáló honvédre módosították.48

45
46
47
48

HM-HIM, HL, 6895/eln.I.hdt.pság.-1935.
HM-HIM, HL, HM 6616/eln.elvi.8.oszt.-1936.
HM-HIM, HL, HM 6000/eln.1/a.oszt.-1936., 78. melléklet.
HM-HIM, HL, HM 10000/eln.1/a.oszt.-1937., 78. melléklet.
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24. ábra. A Fokker úton végigvezetett, a HÉV-sínektől leágaztatott
iparvasút a szertár területén. A mozdony Henschel dízel-elektromos
típus (Fortepan)
Az 1938-as szervezési év újabb változásokat hozott. 1937 során
hatványozottan megkezdődött a haderő korszerűsítése, bővítése,
kifejezetten korszerű technikával kiegészítve. Tömeges beszerzések
történtek olasz és német gyártóktól. 1938-ban ez a tendencia fokozódó jelleget mutatott, részben amerikai, részben továbbra is olasz és
német forrásokból. Ezért szükség volt az 1. egyesített javítóműhely 4.
szakaszának a bővítésére. Ezt két lépcsőben hajtották végre, mivel
az 1938 októberében részleges mozgósítást rendeltek el a Magyar
Királyi Honvédségben. Az átállást az első revízió, a visszacsatolt felvidéki területek megszállását követően, december 1-jétől lehetett végrehajtani. Az 1. javítóműhely 4. szakaszát (az egyesített szót törölték) is érintette a végrehajtás késleltetése. Végül az új tagozódás
szerint az intézet hivatásos állományát egy gépkocsizó törzstiszt parancsnok (rendszerint alezredes), három beosztott gépkocsizó törzstiszt és hat beosztott gépkocsizó főtiszt, hat gépkocsizó műszaki
tisztviselő, három gépkocsiszertári tisztviselő, kettő szakszolgálatos
írnok (nyilvántartó), tíz gépkocsi műszaki tiszthelyettes és három
gépkocsi műszaki szakaszvezető alkotta. A nem hivatásosok közé
265

egy tényleges kiképző (szolgálatvezető) tisztes (szakaszvezető), kettő tényleges szakszolgálatos gépkocsi műszaki szakaszvezető, hat
beosztott szakszolgálatos tizedes és őrvezető, három szakszolgálatos gépkocsi műszaki karpaszományos tizedes és őrvezető, három
szakszolgálatos gépkocsi műszaki tizedes és címzetes őrvezető, illetve 34 rendfokozat nélküli műhelykatona tartozott. A 4. szakaszhoz
továbbra is beosztott 2. gazdasági hivatalban kettő gazdászati tiszt,
kettő számvivő tiszthelyettes hivatásos, illetve egy számvivő szakaszvezető, egy beosztott tizedes, egy számvivő karpaszományos
tizedes, címzetes őrvezető, egy számvivő tizedes, egy rendfokozat
nélküli szabó, cipész és szakács (műhelykatona) nem hivatásos katona volt. Az újonchányadot a teljes javítóműhelyt tekintve 85 rendfokozat nélküli újoncban és 118 elérhető rendszeresített (második évet
szolgáló) honvédban állapították meg. Járművük egy 3 tonnás tehergépkocsi, egy 3 tonnás pótkocsi, egy 1 tonnás tehergépkocsi és három kerékpár volt.49
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TRANSPORT STRATEGIES IN POLAND (2012–2020)
Abstract
The major aim of the paper is to delineate challenges of the transport
in Poland for the next few years. It will show the trends and tendencies of the transport management, especially impacts and aspects of
the contemporary developments and its consequences for the country. The paper will try to provide solutions to understand how to make
transport more efficient, mostly dealing with Polish future concepts
and strategies.
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1. The Visegrad group
The Visegrad Group (also known as the "Visegrad Four" or simply
"V4") reflects the efforts of the countries of the Central European
region to work together in a number of fields of common interest
within the all-European integration. The Czech Republic, Hungary,
Poland, and Slovakia have always been part of a single civilization
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sharing cultural and intellectual values and common roots in diverse
religious traditions, which they wish to preserve and further strengthen.
All the V4 countries aspired to become members of the European
Union, perceiving their integration in the EU as another step forward
in the process of overcoming artificial dividing lines in Europe through
mutual support. They reached this aim in 2004 (1st May) when they
all became members of the EU.
The V4 was not created as an alternative to the all-European
integration efforts, nor does it try to compete with the existing
functional Central European structures. Its activities are in no way
aimed at isolation or the weakening of ties with the other countries.
On the contrary, the Group aims at encouraging optimum cooperation
with all countries, in particular its neighbours, its ultimate interest being the democratic development in all parts of Europe. The Visegrad
Group wishes to contribute towards building the European security
architecture based on effective, functionally complementary and
mutually reinforcing cooperation and coordination within existing European and transatlantic institutions.
In order to preserve and promote cultural cohesion, cooperation
within the Visegrad Group will enhance the imparting of values in the
field of culture, education, science and exchange of information.
All the activities of the Visegrad Group are aimed at strengthening
stability in the Central European region. The participating countries
perceive their cooperation as a challenge and its success as the best
proof of their ability to integrate also into such structures, such as the
European Union.
The Visegrad Group's operations are based solely on the principle
of periodical meetings of the member states' representatives on all
levels (prime ministers, heads of states, ministers, experts, etc.). Official prime ministerial summits take place on an annual basis. Between these official summits—usually in June each year—one of V4
countries holds presidency over the group. In 2016 presidental country is Czech Republic. The biggest country in V4 is Poland. Now we
summarize road, rail and air transport strategies of this country for
period of 2012-2020.
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2. Infrastructure
2.1. The public road network
In Poland many actions have been undertaken to increase the
density of the road network and improve the technical condition and
safety of public roads. Traffic flow and road capacity are significant for
enterprises providing transport services and affect their economic
balance. As of the end of 2013, the length of the road network in Poland amounted to 415 , 132.6 km. Hard surface roads (285 , 165.1
km) accounted for 68.7% of the total length of public roads, of which
roads with an improved surface constituted 91.2%.
In 2013, the length of national roads amounted to 19 , 295.8 km
which constituted 4.6% of the road network in Poland. According to
an annual report of the General Directorate for National Roads and
Motorways as of the end of 2013 only 66.1% of the national roads
were in a good condition, 21.4% were in an unsatisfactory condition,
and 12.5% of road surface was in a poor condition. The length of
voivodship roads in 2013 amounted to 28,479.5 km, of which 99.8%
were hard surface roads. Among district roads (with a length of
125,273.9 km) 91.3% had hard surface, and among communal roads
(242,083.4 km) – 50.8%.

Figure 1.
Public roads with hard surface per 100km2 by voivodships in 2013
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The density indicator of hard surface roads in 2013 amounted to
91.2 km per 100 km2 and displayed a considerable regional
differentiation. The highest values were recorded in Śląskie (188.0)
and Małopolskie Voivodship (158.9), and the lowest – in WarmińskoMazurskie (54.1) and Zachodniomoporskie Voivodship 59.
Joining the EU enabled Poland to use structural funds to
modernise transport system, including expressways and motorways.
Despite the fact that the length of highways is growing systematically,
Poland still belongs to countries with the least developed network of
motorways and expressways in Europe. In 2013 116.7 km of
motorways and 191.9 km of expressways were built; their share in the
total length of hard surface roads in the country amounted to 0.5%
and 0.4%, respectively.
The number of registered road motor vehicles and tractor units (on
the basis of the Central Vehicles Register conducted by the Ministry
of the Interior) as of 31. December 2013. amounted to 25.7 million
(compared to 24.9 million in the previous year). In comparison to
2012, the highest increase was observed among tractor units (by
9.0%), special purpose vehicles (by 8.4%), motorcycles (by 4.1%)
and passenger cars (by 3.4%). The number of goods vehicles was
higher by 1.4%, and the number of buses by 2.7%. Moreover, the
number of mopeds (not included in the total number of road motor
vehicles) grew in the surveyed period by 5.7%.
2.2 Rail transport
Due to geographic location, the railway network in Poland plays an
important part in the transit traffic of passenger and freight in Europe.
At the same time, it is a contact point of the European normal gauge
network (1,435 mm) and broad gauge network (1,520 mm). According
to the data delivered by the President of the Office of Rail Transport
(RTO), the length of railway lines operated by all infrastructure
managers (including broad and narrow gauge lines) was 19,995 km in
2013. Compared to 2012, the total length of the railway network
decreased by 625.09 km (a decline by ca. 3%).
By the end 2013, the railway lines infrastructure was managed by
10 enterprises, of which 7 focused exclusively on those services:
 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 Infra SILESIA S.A.
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 „Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe” Sp. z o.o.
 Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
 CTL Maczki-Bór S.A. • UBB Polska Sp. z o.o.
 PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.
 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. combined
the function of a carrier and of a manager of open access
railway infrastructure.
The timetable speed structure for the operational railway lines
managed by PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., based on the data as
of 31.12.2013 is presented below. By the end 2013, the trunk, primary
and secondary railway lines accounted for, respectively, nearly 23%,
54% and over 17% of of all operational lines managed by PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., whereas local railway lines accounted for
about 6%. 47% of lines under PKP PLK S.A. management were in
good shape, compared to 43% in 2012.
STATISTICS OF LENGHT OF RAILWAY LINES AND LENGTH OF ELECRIFIED RAILWAY
LINES, FIRST 10 MATCHES
Table 1.
Lenght of
Length of
Area
railway lines
electrified
Państwo
Country
(thousand
(km) – as of
railway lines
km2)
2013
(km) – as 2013
Niemcy

Germany

657.3

38,703

19,857

Francja

France

551.5

29,784

15,687

Polska

Poland

312.7

19,995

11,868

Włochy

Italy

301.3

16,752

11,969

Wielka
Brytania

Great
Britain

244.1

16,202

5,262

Hiszpania

Spain

506

15,189

10,182

Szwecja

Sweden

450.0

10,957

8,214

Rumunia

Romania

238.4

10,768

4,029

Czechy

The Czech
Republik

78.9

9,560

3,216

Węgry

Hungary

93.0

7,352

2,633

Source: Own study by MID based on statistical data from EU Member States
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Modernization and other activities carried out by PKP PLK S.A. in
order to improve the condition of railway lines contributed to the reduction of the length of lines with the maximum speed V≤ 30 km/h
over the years 2010-2013.
On the basis of the data available, it has to be noted that in 2013
the longest railway networks in the European Union (with the exclusion of Malta and Cyprus with no operational railway lines) were
found in Germany (38,703 km), France (29 , 784 km) and Poland
(19,995 km). At the other end there were Luxembourg (275 km), Slovenia (1,228 km) and Estonia (1,166 km).

Figure 2. High Speed Railway service from Poland to Europe

Source: https://www.reinisfischer.com/first-high-speed-railway-launched-poland

High speed rail service (Polish: Kolej dużych prędkości) commenced in Poland on 14 December 2014, with the introduction of 20
non-tilting Pendolino trainsets operating on 4 designated lines
radiating out from Warsaw. Polish State Railways started passenger
service trains PKP Pendolino operating a speed 200 km/h on 80 km
line Olszamowice-Zawiercie (part of railway line called CMK, from
Warsaw to Katowice/Kraków). Polish state railways PKP launched the
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high speed service under the Express Intercity Premium (EIP) brand
name.
PKP Intercity is initially using nine sets a day to operate 23 EIP
services from Warsaw to Gdynia, Kraków, Katowice, and Wrocław.
Most operate on the core Kraków – Warsaw – Gdańsk – Gdynia
route, running hourly at peak times and every 2 h off-peak. There are
two Pendolinos each way per day on the Katowice and Wrocław
routes. Headline journey times are 2 h 58 min from Warsaw to
Gdańsk, 2 h 28 min to Kraków and 2 h 34 min to Katowice. EIP
services from Warsaw to Wrocław run via the CMK trunk line,
Częstochowa and Opole, taking 3 h 42 min against up to 6 h for the
previous route via Poznań.
In addition to the Central Rail Line from Warsaw to Kraków and Katowice, and from Warsaw to Wrocław, the Pendolinos also operate on
the 350 km (221 miles) route from Warsaw to Gdańsk and Gdynia on
the Baltic Sea. In 2011-2015, the Warsaw-Gdańsk-Gdynia route is
undergoing a major upgrading costing $3 billion, partly funded by the
European Investment Bank, including track replacement, realignment
of curves and relocation of sections of track to allow speeds up to 200
km/h (124 mph), modernization of stations, and installation of European Train Control System Level 2, which is to be completed in June
2015. When Pendolino services started on 14 December 2014. the
previous Warsaw-Gdańsk rail travel time of 4½ to 6 hours was
reduced to 2 hours 58 minutes by Pendolino, and will be reduced
further to 2 hours 40 minutes when upgrading is completed.
2.3 Air transport
Air transport in Poland has a history reaching over 90 years. The
first air route linking Poland with world had been inaugurated in 1920.
Nine years later, LOT Polish Airlines launched its operations.
However, probably the most important turning points in the history of
the Polish aviation market was its liberalization associated with
Poland’s accession to the European Union in May 2004. As a
consequence of liberalization, the Polish market has undergone a
huge transformation. In 2012, Polish airports served 3.5 times more
passengers than in 2003 and the growth was more than 17 million
passengers. To present a comparison, it is worth mentioning that in
2002 only 4 million passengers travelled by air than in 1993. At
present, Polish market logs again increases after a sharp fall in 2009
caused by the crisis. In 2012, Polish airports served 12.5% more
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passengers in comparison to previous year, which was a very good
result, both in European and World perspective.
The dynamic development was a result of the offer of services by
new carriers on the Polish market. It is worth to note that in 2003, only
five carriers had a Polish operating license and in 2013, this number
increased to 20. Revolutionary changes on the Polish aviation market
have occurred also as a result of the entry of foreign EU air carriers.
Especially, low-cost carriers have played a crucial role. Their
participation in scheduled traffic increased from a marginal level in
2003 to around 50% between 2007 and 2012.
The biggest beneficiaries of the liberalization of the Polish aviation
market (in the geographical context) were regions located away from
Warsaw, the capital of Poland. Although in 2012, Warsaw airports
managed to serve 100% more passengers than in 2003, in regional
airports this number has increased 7 times. Also the number of
international scheduled routes from regional airports has increased
from 20 in 2003 to 200 in 2013. As a result, while in 1993, regional
traffic had been constituting just over 10%, recently it has reached
almost 60%.

Figure 3. Regional airports market share in Poland
Source: The Civil Aviation Authority of the Republic of Poland
From visiting family and friends to shipping high value products, 18
million passengers and 53,000 tonnes of freight travelled to, from and
within Poland. More than 96 , 000 scheduled international flights
depart Poland annually, destined for 113 airports in 39 countries.
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Domestically, almost 26,000 flights make over 1.5 million seats
available to passengers annually, destined to 10 airports. Air
passengers resident in Poland comprise approximately 9 million of
the passenger total. For the 18 million passenger flights in total,
passengers paid PLN 20.5 billion (inclusive of tax) for air travel, with
Polish residents paying around PLN 10.3 billion. This expenditure is
likely to significantly understate the value passengers actually attach
to the flights they use (see Section 1).
Calculations by Oxford Economics suggest the value of the benefit
to travellers from flying, in excess of their expenditure, is worth PLN
8.3 billion a year (PLN 4.2 billion for Polish residents). Air transport is
crucial for the distribution of high value to weight products. Air freight
may only account for less than one percent of the tonnage of EU
trade with the rest of the world, but in value terms it makes up around
22% of the total.
Shippers pay airlines PLN 492 million annually to carry 53,000
tonnes of freight to, from and within Poland. The benefit to shippers,
in excess of this expenditure, is estimated as PLN 205 million. Based
on the share of exports in total merchandise trade, we estimate that
Polish shippers receive slightly more than half of this benefit (PLN
101 million).
The most important economic benefit generated by air transport is
the value generated for its consumers, passengers, and shippers.
Passengers spent PLN 20.5 billion (inclusive of tax) on air travel in
2009 and shippers spent PLN 492 million on the transportation of air
cargo. With its speed, reliability and reach there is no close
alternative to air transport for many of its customers. This means that
many are likely to value air services higher than what might be
suggested by their expenditure on these services. But this economic
value will vary from flight to flight, and from consumer to consumer,
making it difficult to measure.

3. Conceptual goals
Primary objectives of Transport Policy in Poland in 2010, the
United Nations commission on sustainable development explained in
a national report the primary objectives of transport policy in Poland.
These objectives were identified as key factors that measure the
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standard of living of inhabitants and that of economic development of
the country and its regions. The application of the principles of sustainable development will ensure a balance among social, economic,
and environmental in terms of national transport policy. Table 2
shows the primary objectives of transportation policy in Poland and
their target descriptions. Objectives described above in a sustainable
way.
PRIMARY OBJECTIVES OF TRANSPORT POLICY IN POLAND
Table 2.
Aspects

Description

Social

Mainly focuses on the equal accessibility to transport (to
facilitate access to jobs, schools, services, and recreation and tourism) and reducing traffic danger.

Economic

It can be viewed from two perspectives. On one hand, it
is to ensure the conditions for macro-economic growth
by removing barriers and creating new conditions in this
development. On the other hand, it is the scale-sector,
the development of transport as a sector of economy
protects market and competition.

Environmental Balances satisfaction of human needs and his safety,
and preserving the environment values and its nonrenewable resources to future generation.
Source: United Nations Sustainable Development Platform 2010

Table 3. shows these objectives and describes their specific targets.
Figure 2. basically describes the links between primary objectives
and specific objectives. As explained in the Tables 2 and 3, primary
objectives have been emphasized in strategic (macro) level of the
transport development policy, which aim to improve the living standard and overall level of civilization in Poland. As a concrete implementation plan, specific objectives support the decision at the strategic level in details. “
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OBJECTIVES AND DESCRIBES THEIR SPECIFIC TARGETS
Table 3.

Objective 1:

To improve access to quality transport as a factor of
improving conditions of living and removing economic
development barriers.

Objective 2:

To support competitiveness of the Polish economy as an
important instrument of economic development.

Objective 3:

Improvement in the efficiency of the Polish transport
system.

Objective 4:

To integrate the transport system across sections and
territories.

Objective 5:

To increase safety, thereby leading to a reduction in the
amount of accidents and their consequences in terms of
both (death and injury).
To improved personal security of transport users and
protection of transported goods.

Objective 6:

To reduce the negative impact of transport on the
environment and conditions of living.

Source: “Contemporary challenges of the V4 countries logistic and transport
strategies In Poland (2000–2014)”
Péter Lakatos, Adeyemi John, Qi Weida Logisztikai Évkönyv 2016. 231 p.

Summary
Road surfaces: Joining the EU enabled Poland to use structural
funds to modernise transport system, including expressways and motorways. Despite the fact, that the length of highways is growing systematically, Poland still belongs to countries with the least developed
network of motorways and expressways in Europe. In 2013, 116.7 km
of motorways and 191.9 km of expressways were built; their share in
the total length of hard surface roads in the country amounted to
0.5% and 0.4%, respectively.
Railroads: Due to geographic location, the railway network in Poland plays an important part in the transit traffic of passenger and
freight in Europe. At the same time, it is a contact point of the European normal gauge network (1,435 mm) and broad gauge network
(1,520 mm).
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On the basis of the data available, it has to be noted that in 2013,
Poland was at the third place (19,995 km) among the longest railway
networks in the European Union.
With the Pendolino had been built, the commercial passenger
travel times on Warsaw - Kraków and Katowice lines were reduced to
2h 58m from a travel time up to 6h. The project was party funded by
the European Investment Bank.
Air transport:
From visiting family and friends to shipping high value products, 18
million passengers and 53,000 tonnes of freight travelled to, from and
within Poland. More than 96,000 scheduled international flights depart
Poland annually, destined for 113 airports in 39 countries. Domestically, almost 26,000 flights make over 1.5 million seats available to
passengers annually, destined to 10 airports. Air passengers resident
in Poland comprise approximately 9 million of the passenger total. For
the 18 million passenger flights in total, passengers paid PLN 20.5
billion (inclusive of tax) for air travel, with Polish residents paying
around PLN 10.3 billion. This expenditure is likely to significantly understate the value passengers actually attach to the flights they use
(see Section 1).
The connection between Hungary and Poland: The Visegrad
Group (also known as the "Visegrad Four" or simply "V4") reflects the
efforts of the countries of the Central European region to work together in a number of fields of common interest within the allEuropean integration. The Czech Republic, Hungary, Poland and
Slovakia have always been part of a single civilization sharing cultural
and intellectual values and common roots in diverse religious traditions, which they wish to preserve and further strengthen.
Sources:
Websites
Independent Regulators’ Group – Rail, 3rd Annual Market Monitoring
Report 2014, [http://ec.europa.eu/eurostat] (Access 29.02.2016)
Main Website of Visegrad Group
[http://www.visegradgroup.eu/about] ( Access 1.03.2016)
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Presidental Country of Visegrad Group in 2015- 2016 main website
[http://www.visegradgroup.eu/documents/presidencyprograms/20152016-czech] (Access 28.02.2016)
The Civil Aviation Authority of the Republic of Poland abbreviated as
ULC or CAA publications
http://www.ulc.gov.pl/en/107-aktualnosci/wiadomosci/2614-a-briefstory-of-air-transport-in-poland ( Access 12.03.2016 )
Books:
Contemporary chellenges of the V4 countries logistic and transport
strategies I.: Poland (2000-2014) Péter Lakatos, Adeyemi John, Qi
Weida In: Duleba Szabolcs, Varga Bálint (szerk.) Logisztikai Évkönyv
2016. 231 p.
Budapest: Magyar Logisztikai Egyesület, 2016. pp. 93-111.
„Economic Benefits from Air Transport in Poland” Oxford Economics
2011
"Poland prepares to take the high speed plunge". Railway Gazette
International. Prof Adam K Prokopowicz (2008-11-03 Warsaw )
„Road transport in Poland 2012- 2013” Departament Handlu i Usług GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie Warsaw 2015
„The railway sector in Poland”, Ministry of Infrastructure and
Development (Poland) 2014
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Kispál Albert
SZEMÉLYES TAPASZTALATOK A CSEPEL 130 RÁDIÓS
HONVÉDSÉGI JÁRMŰ ÜZEMELTETÉSÉRŐL
Absztrakt
A Csepel CS-130 típusú könnyű katonai tehergépkocsinak rajszállító,
vontató, híradó és rádiós változata is készült. Több szakirodalomban
is megtalálható a gépkocsi részletes műszaki leírása. Jelen tanulmány az eddig kevésbé tárgyalt üzemeltetési tapasztalatok feljegyzésére vállalkozik, különös tekintettel a rádiós változatra.
Kulcsszavak: Nehézipari Központ, Csepel Autógyár, Csepel Cs-130
könnyű terepjáró

Bevezetés
A Csepel CS-130 típusú könnyű katonai tehergépkocsi az új honvédség első hazai gyártású katonai szállító és vontató gépjárműve
volt. Az amerikai Dodge terepjáró bizonyos mértékig mintául szolgált
a Csepel Cs-130 karosszériájának fejlesztésekor, míg a motort az
osztrák Steyr licence alapján gyártotta a hazai ipar. A Cs-130 gyártása 1951-ben vette kezdetét azzal a céllal, hogy a rendszerben lévő
amerikai Dodge típusú gépkocsikat leváltsa. A gyártás 1956 tavaszán
fejeződött be. Ezen időszak alatt mintegy 1420 példány készült el.
Ekkorra a típus a Magyar Néphadsereg egyik alapvető, meghatározó
katonai gépjárművévé vált.

A Csepel Cs-130 könnyű terepjáró fejlesztése és gyártása
Az 1945 után a magyar haszongépjármű-ellátásért felelős
Nehézipari Minisztérium (NIM) felügyelete alá tartozó Nehézipari
Központ (NIK) feladata volt az egységes hazai gépjárműgyártás
megtervezése és az ezzel kapcsolatos műszaki teendők ellátása. A
NIK 1948 folyamán felmérte a haderő gépjármű-igényeit. A
Katonai Logisztika 2016/2. szám
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Honvédelmi Minisztérium illetékesei 1,3 tonnás terepjáró gépkocsit
igényeltek. Egy új típus kifejlesztéséhez nem állt rendelkezésre
elegendő idő, ezért a döntéshozók egy már meglévő külföldi típus
gyártási jogának megvásárlásáról döntöttek.

1. ábra. A Csepel 130 híradókocsi

Az osztrák Steyr gyár ekkor hadizsákmányként a Szovjetunió
birtokában volt, mivel a gyár a szovjet megszállási övezetben
helyezkedett el, és katonai igazgatás alatt állt. Így eshetett a NIK
választása a szovjet hatóságok által lefoglalt osztrák Steyr gyár
termékeire. A Steyr céghez jó személyes kapcsolatot biztosított Puch
János személye is, aki a háború előtt a Steyr-Austro Daimler
képviselet vezető tisztviselője volt, és az államosítás után a NIK
kötelékében helyezkedett el. Puch János segítségével és
részvételével a Nehézipari Központ munkatársai meglátogathatták a
Steyr gyárat, és megtekintették a gyár új típusait.
A Steyr 1948-ban kezdte meg új dízelmotor-családjának gyártását.
Az egy-, két-, illetve négyhengeres erőforrások főbb szerkezeti
egységei csereszabatosak voltak. A NIK az új hathengeres motorra
kötött licenc-szerződést. A szerződés a Steyr D-413 típusú 83 LE-s
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négyhengeres dízelmotor, valamint a magyar fél kérésére a D-413
motor benzinüzeművé alakított B-413 (85 LE) motor gyártási jogának
átadását is tartalmazta.1

2. ábra. Cs-130 oldalnézete

A NIK első megbízása az 1,3 tonnás (NIK-130 típusú, későbbi
Csepel Cs-130) rajszállító és híradó terepjáró gépkocsi kifejlesztése
volt, ehhez használták fel a Steyr licenc-motorját. 1948 őszén a
Nehézipari Központ (NIK) szervezetében létrejött a tervezés
koordinálását intéző Steyr iroda és a kivitelezési munkálatokat
irányító Központi Autószerkesztési Iroda (KAI). A KAI kezdte el a NIK130 jelzésű, 1,3 tonna teherbírású, összkerékhajtású katonai
vontatóterepjáró gépkocsi fejlesztését olyan módon, hogy a jármű
mintájául az amerikai Dodge WC 50-es sorozatának ún. ¾ tonnás
tagjai (T-214-es típus, WC 51 és WC 52) szolgáltak. (E járművek
hazai alkalmazásban álltak és jól beváltak.) A NIK-130 főbb műszaki
paramétereit a Haditechnikai Intézet (HTI) irányozta elő. [1]
A Nehézipari Központ a KAI tervező iroda megszervezésével
Winkler Dezső főmérnököt bízta meg, akit Győrből a Magyar Vagon1

E szerződés tartalmazta a Steyr D-380 típusú teherautó jogainak megvásárlását
is. A Steyr-rel 1948 végén megkötött licenc-megállapodás 380 000 dolláros díj
megfizetéséről szólt, melyért cserébe tíz év után a magyar államra szállt át a
szerződésben érintett összes szabadalom.
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és Gépgyárból rendelt fel Budapestre. Ez a tervező iroda 1948
októberében kezdte meg működését az autógyárak és egyéb
szakmai munkaterületek régi tapasztalt autós szakembereinek
bevonásával, helyileg először a MÁVAG-ban, később a MOM egyik
épületében. Kovácsházy Ernő gépészmérnököt is berendelték a
Nehézipari Központ Autótervezési Irodájához. Itt, mint főkonstruktőr,
majd főosztályvezető irányításával készült el a Cs–130-as (NIK-130)
kéttengelyű tehergépkocsi.
1950 februárjában a NIK átalakította a tervező szervezeti
egységet: a Csepel Autógyár osztrák licenc termékeinek gyártási
előkészítését végző Steyr Irodát összevonta az Autótervező Irodával,
és megalakult a Járműfejlesztési Intézet (JÁFI), amely értelemszerűen továbbvitte a NIK-130-asból lett Csepel 130 munkálatait is. A
KAI iroda bázisán Budapest XI. kerületében megalakult
Járműfejlesztési Intézet feladata: „gépjárművek mintapéldányainak
szerkesztése, legyártása és kikísérletezése” volt.2 A munkafolyamat
befejező fázisában már a JÁFI munkatársai tervezték az 1,3 tonnás
NIK 130-as gépkocsit. Azonban a NIK-130 (később Csepel Cs-130)
rajszállító terepjáró tehergépkocsi prototípusai alapvetően még a NIK
Központi Autószerkesztés által készített főtervek és részletrajzok
alapján készültek el.
A prototípusok a győri Magyar Vagon- és Gépgyár (MVG),
valamint az Ikarus szakembereinek bevonásával épültek meg. A
prototípusokkal 100 000 km-es tesztet végeztek. (A prototípusok még
eredeti Steyr 83 LE-s dízelmotorral készültek.) A két gépkocsi
bejáratás és többszöri futó-terhelési és tereppróbák után a
pilisszántói gyakorlóterepen került bemutatásra az ipar és a
Honvédség képviselőinek.
A Csepel Cs-130 könnyű terepjáró gyártása 1953-ban indult meg.
A gépkocsi tömege ugyan 640 kg-mal nagyobb volt a Dodge-énél
(nehezebb motor, robusztusabb karosszéria), de ennek ellenére jó
terepjáró képességgel rendelkezett. Jól gyorsult, és jó
menettulajdonságai voltak. Nagyméretű kerékabroncsai (9.00–20)
nagyobbak voltak a mintául szolgáló Dodge kocsiéinál. A lökhárító
mögötti irányváltós csörlő az osztómű kihajtásáról üzemelt, 350 kN
vonóerőt tudott kifejteni. Az alváz sajtolt, szegecselt konstrukció, hátul
2

A JÁFI hamarosan elfoglalta a Csóka utca 7. alatti telepet, ahol korábban Ford
szerviz működött. A később AUTÓKUT (Autóipari Kutató Intézet) néven működő
szervezet irattárában számos további katonai gépjármű fejlesztési iratanyaga is
megtalálható.
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két félből sajtolt és hegesztett merevhíddal, mindkét tengelynél félelliptikus laprugókkal, elöl egy-egy hidraulikus lengéscsillapítóval.

3. ábra A Cs-130 elölnézete

Az irányváltós csörlőmű- és mellső futómű-hajtás a vezetőfülkéből
kapcsolható. A mellső futómű kúpkerékpárral és bolygókerekes differenciálmű közvetítésével adja át a forgást a Weiss-Bendix rendszerű
csuklós féltengelyekkel a kormányozható mellső kerekekre. A vezetőfülkéből szükség szerint kapcsolhatták az összkerékhajtást, a mellső
tengely – és a csörlő – hajtását végző osztómű közös egységet képezett az ötfokozatú sebességváltóval, amit a motorral egybeépítve
gumibakokkal rögzítettek az alvázhoz. A hátsó futóműnél önzáró ZF
differenciálművet alkalmaztak. A 14,7 m átmérőjű körön megfordulni
képes Csepel 130 sík úton 78 km/h-s sebességre gyorsulhatott, lassítását az összes keréknél hidraulikus dob-, rögzítését a hátsó kerekekre ható rudazatos huzalfék végezte.
Az osztrák licenc B-413 jelű, soros négyhengeres, négyütemű,
vízhűtéses benzinmotor fajlagosan nehéz volt, ugyanis a Csepel (az
Ikarus járművekből ismert) különálló hengerfejes D-413 dízelmotorjából lett kialakítva. Az 5,3 l-es karburátoros erőforrás teljesítménye
85 LE volt 2200/perc fordulaton. A Csepel Cs-130-ban alkalmazott B413 benzinmotor a Csepel Autógyárban a Steyr licenc alapján 1949től gyártott négyhengeres dízelmotor D-413 benzinüzemű változata
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volt. A kiindulási alapként szolgáló D-413 dízelmotor előkamrás
égéstérrel, könnyűfém forgattyús házba helyezett szürkevas
hengerpersellyel és alumínium dugattyúkkal rendelkezett, a
hengerenként különálló hengerfejekkel egyszerűen szerelhető volt.

4. ábra. A B-413 motor hosszmetszete
A benzinüzemű változatot a honvédség télen-nyáron egyaránt jól
tudta használni, tekintve kiváló indítási tulajdonságait, melyet a harckészültség folyamatos fenntartásának követelményei indokoltak. Ennek megfelelően a B-413 motorokhoz más dugattyúkat, más hengerfejeket és más vezértengelyeket kellett gyártani. A motor fő alkatrészei magukon hordozták a dízelüzem indokolta nagyobb méreteket,
benzinmotorrá átalakítva magas fogyasztás (45 liter/100 km), nagy
beépítési méret és nagy tömege jellemezte. (A motor ehhez a gépjármű-kategóriához nehéz volt.) A járműkonstrukció kialakításánál ez
sok nehézséget okozott, főként a motor magassági méretei miatt. A
B-413 benzinmotorokat 1951-től a NIK-130 és a K-300 gépkocsikba
építették be. A Csepel B-413 típusú, benzinüzemű, négyhengeres
soros motor, egytárcsás száraz tengelykapcsolóval, 5 fokozatú sebességváltóval egy tömbben szerelve került beépítésre a járműbe.
1949. november 1-én a Dunai Repülőgépgyár lebombázott
szigetszentmiklósi telepén, az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár NV
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gépjármű- és motorrészlegének és a Weiss Manfréd motorgyári
részlegének beolvasztásával létrejött a Csepel Autógyár Nemzeti
Vállalat. Itt kezdődött meg a Csepel Cs-130 gyártása 1951-ben. Az
újonnan megalakult gyárba bevonásra került gyártók (beszállítók) a
Győri Vagongyár, WM és Ikarus NV voltak. A Steyr-licenc alapján a
Csepel Autógyárban megkezdődött a D-413 jelzésű négyhengeres
dízelmotor, illetve a B-413 benzines erőforrás gyártása is.3 Az első
néhány, még elég sok eredeti Steyr alkatrész felhasználásával
készült motor 1949 végén került le a gyár próbapadjáról.
A Cs-130 gépkocsit a gyártás évétől – 1951-től – kezdődően több
célra is használták a haderőben. Alkalmazták tüzérségi vontatóként
könnyebb lövegeknél, a híradó csapatoknál könnyűvezetékes rajgépkocsi volt utánfutóval, zárt felépítménnyel R-30-as rádióállomás,
40 vonalas központ stb.
Az összkerékmeghajtású rajgépkocsi jó terepjáró képességét –
egyszerű kialakítása ellenére – az adott korszakban nagynak nevezhető teljesítmény/tömeg arányának, valamint önzáró differenciálművének köszönhette.

5. ábra. Csepel Cs-130 rajgépkocsi
3

A motorokat az Ikarus buszokba, a Vörös Csillag Traktorgyár által készített Dutra
traktorokba és a Szállítóberendezések Gyára által készített C-50 kisvasút dízelmozdonyba, az EMAG által készített kombájnokba stb. is beépítették.
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A rajgépkocsiból 1956-ig 495 db készült. A rajszállító gépkocsi
nyitott vezetőfülkével, a 2×2 m alapterületű platón kétoldalt hosszirányban elhelyezett padokkal, valamint eltávolítható ponyvatetővel
rendelkezett. A zárt, dobozos felépítmény híradósként a legismertebb.
A Csepel Cs-130 harcászati-műszaki adatai:
Össz. gördülőtömeg:
Saját tömeg:
Szállítható tömeg:
Vontatható tömeg:
Kerékképlet:
Fajlagos teljesítmény:
Hosszúság:
Szélesség:
Magasság:
Rakfelület mérete:
Hasmagasság:
Terepszög elöl/hátul:
Minimális fordulókör-sugár:
Nyomtáv elöl/hátul:
Tengelytáv:
Max. sebesség műúton:
Üzemanyagtartály térfogata:
Hatótáv műúton:
Emelkedő mászóképesség:
Gázlóképesség:
Kerékabroncsok száma/mérete:
Motor típusa:
Hengerek elrendezése/száma:
Max. teljesítmény:
Sebességváltómű:
Sebességváltó áttételek

Tengelykapcsoló:
Fékrendszer:

4800 kg
3500 kg
1300 kg
1300 kg
4x4
13 kW/t
4840 mm
2150 mm
2195 mm
2000x2000 mm
300 mm
55°/30°
7,35 m
1700/1670 mm
3000 mm
78 km/h
70 l
300 km
30°
0,8 m
4+1/9.00-20
Csepel B-413 5322 cm3 benzinüzemű, vízhűtéses
négyhengeres soros
63/85 kW/LE
5+1 fokozatú, kézikapcsolású
1. sebesség 8,71
2. sebesség 4,74
3. sebesség 2,71
4. sebesség 1,59
5. sebesség 1,0
hátramenet 8,71
egytárcsás, száraz
üzemi: hidraulikus,
rögzítő: mechanikus
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Elektromos rendszer: 12 V
Hátsóhíd: Merev, két félből sajtolt, hegesztett híd, egyszeres áttétellel
Áttétel: 5,14
Legnagyobb sebesség: 78 km/h
Futóművek felfüggesztése félelliptikus laprugó, elöl egy-egy
hidr. szárnyas lengéscsillapítóval
Csörlő vonóerő 350 kN
Szabad rakfelület 2000x9000 mm

6. ábra. Cs-130 könnyű terepjáró rajgépkocsi ponyvatetővel

A sorozatgyártás során 1956-ig összesen 520 komplett, valamint
900-nál nem sokkal több önjáró alváz készült a Csepel Autógyárban
(amelyekre különféle felépítmények kerültek). Kis terhelhetősége
(1300 kg vagy egy raj) miatt később már nem felelt meg a Néphadsereg további elképzeléseinek, ezért befejezték a gyártását. Azért ilyen
kevés példány épült, mert 1952-re megszületett az a kormányzati
döntés, miszerint a Magyar Néphadsereg hadieszközeinek zömét a
jövőben szovjet technikára alapozzák. Időközben a honvédség felhasználói igényei is a dízelmotoros járművek felé tolódtak el. A haderő a benzinüzemű gépjárművek egy részét fokozatosan kiselejtezte,
a többit átépítette dízelüzeművé.
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A rádiós Cs-130 jármű leírása
A rádiós Csepel Cs–130 gépkocsiba épített R–30 rádióállomás rövid- és átmeneti hullámú távbeszélő, kemény és hangzótávíróüzemű, külön adó- és vevőkészülékekből álló állomás volt. A
rádióberendezés elektroncsöves felépítésű. A gépkocsik zárt felépítményűek, téli fűtésüket fa, illetve széntüzelésű kályhákkal biztosították, melyekben kívülről tüzeltek. A közepes teljesítményű rövidhullámú berendezés adó és vevő forgó áramátalakítóval (umformer), illetve egy áramellátó tápegységgel működött. A rádióállomáshoz tartozott még 2 db ostorantenna, 1 tetőantenna, 1 dipol-antenna készlet,
valamint egy 1,5 kVA-es 220 V-os gépcsoport (aggregátor), illetve 1
akkumulátortöltő és 4 db 6V-os, 104 Ah kapacitású lúgos akkumulátor. Az akkumulátorok és a forgó áramátalakítók segítségével meg
lehetett oldani a mozgó híradást is. Hatótávolsága 10—100 km közötti értékre adódott.
A Cs-130 gépkocsi nyitott vezetőfülkés ponyvás alapváltozatának
alvázára épült a rádiós változat. Ez sajtolt hossztartókból és kereszttartókból álló, részben szegecselt, részben hegesztett vázszerkezet
volt. Elöl egy darabból, hátul két darabból álló lökhárítókkal volt felszerelve. Elöl az egyirányú csörlő szerkezet nem rendelkezett kötélvezetővel.
A felépítményt, ami a rádiós változatnál zárt vezetőfülkéből és a
rádiót és tartozékait befogadó kabinból állt, 4 db laprugó-köteg kapcsolta össze a két híddal, amelyből az első meghajtása kikapcsolható
volt. Az első rugóköteg alsó felszerelésű volt. Ez gyakori ellenőrzést
igényelt, mivel a csavar-függesztők kifáradása, lazulása esetén előfordult a leszakadás. Ennek javítása csak műhelyben volt lehetséges.
Ideiglenesen a csörlőkötéllel történő felkötéssel tudtuk a járművet a
javítóhelyre „besántikáltatni”.
Az alakulatnál (egy önálló zászlóalj) többek között könnyű, nehézvezetékes, központos vevős járművek léteztek. A rádiós járművek
több típust és rádiót használtak. Az R-30-ast hordozó Cs-130-ból volt
szögletes és gömbölyű első sárvédős kivitel is. A kettő között lényeges különbség nincs. Az általam használt, 1962 januárjában átvett, és
2 éven át több ezer kilométert megtett példány szögletes kivitelű volt.
Nagyon meglátszottak rajta a különböző sérülések házilagos javításai.
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A motor benzinüzemű, oldalt vezérelt, felül szelepelt (OHV) rendszerű volt. Gyújtási sorrend: 1-3-4-2. A benzin-levegő keveréket két
úszóházas Solex bf. gázosító biztosította egy emelőkaros membrán
szivattyú (AC pumpa) segítségével, ami a vezérműtengelyről kapta a
működtetését, rendelkezett kézi karral, ez utóbbinak hosszabb üzemeltetési szünetek után volt jelentősége. Mivel különösen nyáron az
úszóházból a benzin elpárolgott, ennek segítségével lehetett a benzinszintet utánpótolni, és az indítást gyorsítani. Hidegindító berendezése, dúsítója forgóreteszes, amit megfelelő bowden segítségével a
műszerfalról lehetett működtetni.
A motortérben a rádió működtetésének biztosítása érdekében az
összes elektromos berendezés le volt árnyékolva. A nagyfeszültségű
részek speciális alumínium öntvényből készültek. (Gyújtó transzformátor, elosztófedél stb.) A rugalmasság biztosítására a vezetékek
szintén alumíniumból készültek, szövetburkolattal. Azonban ez a
megoldás párás, ködös időben olyan zárlatképződést okozott, ami a
motor működését nagymértékben zavarta. Ezért apránként eltávolítottuk, miután meggyőződtünk arról, hogy csak igen elhanyagolható
mértékben zavarta a rádió működését járó motor esetén is.
Mivel eredetileg dízelüzeműre tervezték a Cs-130-ast, az indítómotor kivételével az elektromos vezetékrendszere 12 V-os, az indítómotor 24 V-os volt. Ennek biztosítására a zárt kétszemélyes vezetőfülkében az ülések alatt 1-1 db 12 V-os akkumulátor volt elhelyezve, és
indításnál a vezetőülés jobb oldalán egy kézi működtetésű mechanikus, soros-párhuzamos kapcsolóval lehetett a 24 V-ot biztosítani, indítás után pedig a 12 V-ot. Egyes változatoknál ez a kapcsoló lábbal
is működtethető volt, ahogy a fényszóró bilux váltója is.
A 12 V-os dinamó a két akkumulátor töltéséhez különösen téli időben nem volt elégséges, és ez sok indítási problémát okozott.
Műszerezettsége:







sebességmérővel egybeépített kilométer-számláló;
olajnyomás-mérő;
hűtőfolyadék-mérő;
kombinált gyújtás-, világítás-kapcsoló;
irányjelző és;
„légó” lámpa kapcsolója. Itt kapott helyet a többi kapcsolótól eltérően az ablaktörlőmotor kapcsolója is.
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Mivel a zárt vezetőfülke és az ablak külön fűtéssel nem rendelkezett, hóesésben történő közlekedés esetén a törlő nem működött kielégítően. A vezetőfülkében csak a vezető oldali ablak volt lehajtható,
a másik oldalon az üveg egy része eltolható. Tetején elég nagyméretű kerek (szellőző) kibúvó nyílás volt felhajtható tetővel, amely nem
poros földúton történt nyári igénybevételek során jó szellőzést biztosított.
A magasabb növésű, 185 cm és afölötti gépjárművezetők esetén
(szerz. megj.: én is ilyen vagyok) a vezetőülés eredeti állapotában
csak különleges testhelyzetben és kinyitott ajtó mellett volt lehetőség
a tengelykapcsoló működtetésére, tudniillik a kormány akadályozta a
pedálra való rálépést. (Szerz. megj.: én ezt a problémát az ülés átalakításával oldottam meg.)
A két ülés között található az első kerék, a csörlő meghajtásának
kapcsolója és a kézifék karja.
Külön megemlítendő a „karos” irányjelző működése. A vezetőfülke
mindkét oldalán egy-egy lemeztok került felszerelésre, amelyben kb.
30 cm hosszú fémkeretben mindkét oldalon átlátszó, világítással felszerelt piros kar található. Működtetése elektromágneses és csuklós
mechanizmus segítségével történt. A műszerfalon elhelyezett mechanikus szerkezetnek a kívánt irányba történő fordításával az adott
oldalon az elektromágnes áramot kapott, és az addig láthatatlanul a
tokjában lévő kar vízszintes irányba lendült, mutatva a kívánt kanyarodási szándékot. Majd a kanyarodás után a kapcsolóval az áramot
kikapcsolva, a kar saját súlyánál fogva ismét a tokjába csuklott. Megbízhatósága nagyban függött a kezelésétől és karbantartásától.
A vezetőülés mögött, de azzal nem egybeépítve, a rádió és tartozékai voltak elhelyezve, a fülkével néhány elektromos vezeték és egy
kémlelő ablak jelentette a kapcsolatot. Az egyetlen, baloldalon elhelyezett kombinált lámpa alkotta a hátsó világítást, amely a kabin hátuljára volt felszerelve, amely a rendszámtábla-megvilágítás, a hátsó
világítás, valamint a féklámpa szerepét is ellátta. Elöl két fényszóró
és (ha volt) a légó lámpa alkotta a fényforrást. Riadóval történő vonuláskor a fényszórók majdnem teljesen le voltak sötétítve.
A rádiósfülkét acélkeret alkotja lemezborítással, némi szigeteléssel, a tetején körbefutó csőkorlát merevíti, alja deszkapadozatú, a
fülke hátsó részén ajtó található.
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Az alapvető híradó szakfelszerelés:
 a rádió adó-vevő egysége;
 8 db 105 amperórás lúgos akkumulátor;
 ezek töltő berendezése;
 adó-vevő áramátalakító;
 benzinmotoros áramfejlesztő;
 vegyes tüzelésű lemezkályha;
 kezelőasztal székkel;
 morze billentyűzet és mikrofon.
Az érintésvédelmi berendezés, valamint a legfontosabb, az antenna-kapcsoló és ezen kívül sok más egyéb eszköz szintén a részét
képezte a felszerelésnek.
A kabin teteje ponyvával volt letakarva. A működéshez szükséges
készletek (120 l benzin, 5 l motorolaj az autóhoz, továbbá 60 l benzin
az aggregátor részére), valamint a tartozékok (vasúti szállításhoz faékek, ácskapcsok) a jármű hatótávolságát növelték, és szállíthatóságát biztosították. A működtetéshez továbbá az antenna-rendszerek
és tartozékaik, feszítő kötelek, cövek stb., felcsévélt 50 m elektromos
vezeték és még sok más egyéb (télen tüzelőanyag) is málházásra
került a járművön. A vezetékre a telepített és aggregátos üzemmód
miatt volt szükség, mivel azt csak a rádiótól távolabb lehetett üzemeltetni, annak zajossága miatt. A távbeszélő készülék ugyancsak hoszszabb vezetéket kívánt.
Az áramfejlesztő kéthengeres, oldalt szelepelt, léghűtéses, szóró
olajozású, terhelésfüggő fordulatszám-szabályzós benzinüzemű motorból és 3000 ford/percnél 1,5 kW teljesítményű dinamóból állt. (Az
áramellátást biztosító benzinüzemű aggregátort a Csonka Gépgyár
bázisán kialakított Kismotor és Gépgyár gyártotta. – Lekt. [5]) Ennek
kezelése, karbantartása, üzembiztonságának fenntartása a gépkocsivezető feladata volt.
A rádióállomás személyzete 3 fős volt (állomásparancsnok, beosztott távírász és gépkocsivezető). Telepítésekor a járművezető közreműködésére is szükség volt.
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Menettulajdonságok és üzemeltetési tapasztalatok
A jármű ki- és bekapcsolható elsőkerék-meghajtással, csörlővel,
900x20 méretű terepmintázatú kerékkel, zárt vezetőfülkével és a rádió elhelyezéséhez szükséges kabinnal rendelkezett. A szinkronizálatlan sebességváltó előre öt, hátra egy fokozattal rendelkezett, mely
egytárcsás száraz tengelykapcsolóval kapcsolódott a motorhoz. A
sebességváltó csavarkötéssel kapcsolódott az osztóműhöz. Innen
kardántengelyek továbbították a nyomatékot (hajtást) a hátsó és első
futóműhöz, valamint a csörlőhöz. A jármű nyomatékfokozóval (felezővel) nem rendelkezett.
Vezetéstechnikailag néhány olyan tulajdonsággal kellett megismerkedni, ami a használat során megfelelő gyakorlatot kívánt, ilyen
volt például a dupla kuplungozás. A sebességváltó magasabb fokozatba való felkapcsolása gázelvétel, tengelykapcsoló-oldás, üres állásba helyezés, tengelykapcsoló-zárás, majd ismét oldás és a kívánt
fokozatba állítás útján volt lehetséges. Visszakapcsolásnál az üres
állásnál gázfröccs adásával kiegészült az alacsonyabb fokozatba való
állítás. A fenti műveletek bármelyikének kihagyása a váltómű meghibásodásához vezetett. A laza, homokos talajon való kapcsolgatás
sajátossága, ahol a fenti műveleteket igen gyorsan végre kell hajtani,
hogy nem lehet a jármű lendületből történő futására számítani, és egy
durva kuplungozásnál a jármű hajlamos beásni magát a homokba.
Sokszor még az első meghajtás alkalmazása sem segített. Ezt a
kezdők saját tapasztalatuk alapján hamar megtanulták.
A jármű „rossz tulajdonságai” közé tartozik, hogy az oszlopmenetben gyakran alkalmazott 45-50 km/h sebességnél az első futómű rezonál, a sofőr nyelvén szólva „beszitál”. Ez az a jelenség, amikor a
két első kerék egymással párhuzamosan oldalirányban igen erősen
kileng, és ez a lengés még a kormányt is rángatja. Ez olyan méreteket ölthet, hogy meg kell állni az esetleges nagyobb bajok elkerülése
végett. Leginkább épített utakon következett be, okát kideríteni nem
tudtuk. A megoldást, azaz a szitálás csillapítását az első meghajtás
bekapcsolása jelentette. Ehhez azonban meg kellett állni, és ezt egy
30-40 tagú járműoszlop esetében egyes parancsnokok nem éppen
tetszéssel fogadták.
Kátyús utak az 1960-as években bőven voltak, „hepe-hupás” terepen feltehetőleg a nem erre tervezett rádiós változatnál az egész felépítmény a megnövekedett súly és a hozzá nem módosított rugózás
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miatt oldalirányban igen erősen belengett, ami az első ilyen kivonulások alkalmával a kezdőknek nem kis riadalmat okozott. Igaz, „pályafutásom” alatt ebből adódó borulás nem fordult elő.
Az 1962-es kiképzési év végén a rádiós gépkocsikat alvázmegerősítés céljából a Csángó utcai javító bázisra rendelték, feltételezhetően a fentebb említett jelenség okán. Az alváz megerősítése a
hossztartók anyagvastagságának megfelelő vastagságú lemezcsíkok
főtartókhoz való szakaszos hegesztésével történt. Egyúttal a horpadt,
deformálódott karosszéria-elemeket kicserélték, kiegyengették, és
teljes külső, belső festését is elvégezték. Természetesen a megerősítés előtt a rádiót és a tartozékait még a laktanyában kiszerelték.
Nem esett szó a tavaszi, őszi átalakításokról, a saját magunk által
végrehajtott javításokról, a fődarab-cserékről, melyeket a hivatásos
szerelők közreműködése nélkül végeztünk. Nem véleményezem a
bejáratások, próbák tapasztalatait, amiket teljesen új járművekkel
szakemberek hajtottak végre, de egy több évtizedig szolgáló jármű
esetében ezek a megállapítások már csak részben lehetnek valósak.
Nem veszik figyelembe például az öregedés, vetemedés és egyéb, a
fémekkel és minden más szerkezeti anyaggal kapcsolatos időbeli
változásokat. A jármű szerkezeti egységeinek is megvannak a maguk
sajátosságai, mint például a sebességváltó, az osztómű, a differenciálmű stb. fogaskerekeinek, a tengelyeknek, a csapágyaknak az „öszszeszokása” (összekopása). Az ezzel foglalkozó szakemberek a
nemkívánatos jelenségekből (túlmelegedés, természetellenes zajok,
zörejek stb.), le tudják vonni a megfelelő következtetéseket.

Összefoglalás
A Csepel CS-130 típusú könnyű katonai tehergépkocsi az új honvédség első hazai gyártású katonai szállító és vontató gépjárműve
volt, amely 1956-ra (amikor a gyártása befejeződött) a Magyar Néphadsereg egyik alapvető, meghatározó katonai gépjárművévé vált, és
egészen a 70-es évekig használatban maradt.
A keceli Pintér-féle Haditechnikai Parkban látható egy ilyen jármű.
Elmondhatom, hogy ha nem hoz össze a sors ezzel a gépkocsival, a
vele eltöltött egy-két év alatt kapott élménnyel, szerzett tapasztalattal
szegényebb lennék.

296

Összességében a Cs-130 terepjáró képessége és egyéb más jó
tulajdonsága felülmúlja azt a fent említett néhány hiányosságát.

7. ábra. R-30 rádióállomás Csepel B-130 alvázon, a HM Hadtörténeti
Intézet és Múzeum keceli haditechnikai parkjában
Források
[1] Hajdú Ferenc - Sárhidai Gyula: A Magyar királyi honvéd Haditechnikai Intézettől a HM Technológiai Hivatalig, Budapest: Honvédelmi Minisztérium
[2] Zsuppán István: Magyar Autó. Oldtimer Média Kft, 2009.
[3] Dr. Varga A. József (szerk.): Magyar autógyárak katonai járművei
Maróti Kiadó, Budapest 2008.
[4] Balogi Zoltán – Pósch Tamás - Sarkady József - Sárhidai Gyula:
Katonai gépjárművek Típuskönyv, Zrínyi Katonai Kiadó,
Budapest. 1990.
[5] Hegedűs Ernő - Fröhlich Dávid: Az R/7 rádióállomás és a Csonka
áramfejlesztők gyártásának és katonai alkalmazásának körülményei KATONAI LOGISZTIKA 2014/1. sz. pp. 258-266.
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Gáspár Tibor

HOZZÁSZÓLÁS
Zsitványi Attila: EGY „BENNFENTES” ÁLLÁSPONTJA
A MAGYAR VÉDELMI IPAR HELYZETÉRŐL című
írásához
A Katonai Logisztika 20016/1. számában megjelent tanulmány
részletesen ismerteti a magyar védelmi ipar jelenlegi helyzetét. Tekintettel a szerző pozíciójára, a védelmi iparban hosszú évek alatt megszerzett tapasztalatára, ez a helyzetmegítélés abszolút helytálló. Én
hosszú évekig, a másik oldalon állva, a megrendelő szemszögéből
szerzett tapasztalatok alapján szeretnék néhány gondolatot hozzáfűzni a tanulmányhoz.
Én a problémát a következőben látom. A hadsereg vonatkozásában nincs a napi politikán felülemelkedő össztársadalmi konszenzus.
A hadsereg feladatai, céljai és főleg költségvetése mindig a kormányon lévő politikai erő érdekeinek megfelelően változik. Nem nagyon
változtatott ezen a NATO tagság sem. Hiába rendelkezik a hadsereg
hosszútávú tervekkel, ha az alapnak számító költségvetési finanszírozás változik, többnyire kiszámíthatatlanul csökken. Ígéret mindig
van a politika részéről az emelésre, de ez többnyire nem következik
be tartósan és tervezetten.
Sokan beszélnek a személyi kiadások/fenntartás/fejlesztés 40–40–
20%-os egészséges arányáról. Ha nem akarjuk csökkenteni a hadsereg létszámát, szervezeti kereteit és eszközparkját, akkor a személyi
kiadásokat (béremelés) és a fenntartási költségeket (öregedő technikai eszközök) lassan emelkedőnek kell tekinteni. Ebből egyértelműen
következik, hogy a fejlesztésre csak a költségvetés emelésével van
lehetőség.
Tíz évvel ezelőtt írtam egy tanulmányt a katonai és civil logisztikai
folyamatok összefüggéseiről1, ahol érintettem a hadsereg és a hadi-

1

Dr. Gáspár Tibor: A katonai és civil logisztikai folyamatok összefüggései. Logisztikai évkönyv 2007 – 2008. Kiadja a Magyar Logisztikai Egyesület. Budapest.
2008. 109 – 114. oldal.

Katonai Logisztika 2016/2. szám
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ipar kapcsolatát is. Ebből a tanulmányból szeretnék idézni egy részletet:
„Megállapítható, hogy a katonai és civil logisztikai együttműködésre szükség van. Ha lemondunk a még meglévő hazai hadiipari kapacitásaink fenntartásának biztosításáról, úgy azt érjük el, hogy az ország katonai védelmét kizárólag a külföldről történő haditechnikai beszerzésekkel tudjuk csak megoldani. Természetesen ekkor már felmerül a külföldi gyártótól való ár-, technológiai színvonal-, szállítási
határidő-, de főleg a politikai-gazdasági függés kérdése is. A realitások talaján számolva olyan védelmi iparral nem számolhatunk hazai
bázison, amely a hadsereg igényeit 100%-ban képes kielégíteni, de a
meglévő lehetőséget meg kell őrizni. A nagytömegű eszközöket (kézi
fegyverek, a katona egyéni felszerelése, alap gépjárművek, nagytömegű híradó berendezések stb.) alapvetően hazai bázison kell előállítani. Megítélésem szerint a magyar gazdaság képes a hadsereg
igényeinek 50%-át kielégíteni átlagban. Ez a százalék nagyobb a
szolgáltatások területén, míg a speciális haditechnikai berendezések
vonatkozásában kisebb.
A hadsereg és az ipar (nemzetgazdaság) jobb együttműködése érdekében a következőket javaslom:
1. Javítani kell a védelmi ipar tájékoztatását
Megítélésem szerint ki kell választani azon szervezeteket, amelyekre hosszabb távon szüksége van az MH-nak, és e szervezeteket
el kell látni megfelelő információval. Ennek célja a következő:
 a vállalkozások legyenek tisztában a hosszútávú igényekkel,
tudjanak arra felkészülni;
 az igények ismeretében fel tudják mérni, hogy milyen szervezeti, illetve profilváltoztatásra van szükség ahhoz, hogy a piacon
tudjanak maradni;
 tudják tervezni kapacitásukat, fel tudjanak készülni az egyes
feladatokra.
Ezen információkat a legtöbb hadiipari termelést, szolgáltatást
végző szervezet „így vagy úgy” megszerzi, de korrekt, pontos tájékoztatás tisztább helyzetet tudna teremteni.
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A hadsereg is profitálhat ebből, mivel felkészültebb partnerekkel
kell a feladatokat megoldani, a hosszabb távra tervezett programok
olcsóbbak is lehetnek, mint az azonnali megrendelések.
Természetesen ez a „kiválasztás” nem örök érvényű lenne. Időről
– időre felül kellene vizsgálni a kiválasztott szervezeteket és pontosítani a névsort. Beléphetnek új szervezetek és kimaradhatnak a nem
teljesítők.
Ez a partneri kapcsolat több országban megtalálható.2
2. Segítség az ipar felkészítésében
NATO tagságunk kapcsán alapvetően két területen van szükség a
segítségre – főleg információk biztosítása útján -, ezek a következők:
 megfelelő NATO szabványok megismerése;
 minőségbiztosítás, a szervezetek minősítése.
Úgy tapasztaltam, hogy ebben a kérdésben már sok minden történt. Itt csupán – kapcsolódva az első javaslathoz – az információbiztosítást kell intézményesíteni.
3. A beszerzések, szolgáltatások összehangolása
A hadsereg és a rendvédelmi szervek részvételével célszerű létrehozni egy együttműködő csoportot vagy ad-hoc bizottságot, amely a
tárgyévre vagy hosszabb távra tervezett azonos típusú beszerzéseket koordinálja és egyezteti. Kölcsönös tájékoztatást ad a potenciális
szállítókról, azok teljesítőképességeiről.
4. Referenciák biztosítása
A gazdaságos, illetve az exportra történő fejlesztésben, gyártásban szükséges a magyar referencia. Ezt az MH tudja biztosítani a
technikailag, műszakilag valóban jó termékek hadseregben történő
kipróbálása, csapatpróba végrehajtása, a termékek rendszeresítése
útján.

2

Turcsányi Károly: A védelmi beszerzések reformja Nagy-Britanniában. Logisztikai tudományos füzetek 3. Magyar Logisztikai Egyesület, Budapest
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5. A beszerzésekkel összekapcsolt ipari kooperáció
A haditechnikai beszerzések jelentős része külföldről fog megtörténni. Ezen esetekben maximálisan törekedni kell az ipari kooperációra és ellentételezésre, amely a hazai védelmi ipart támogatja.
6. Kettős rendeltetésű eszközök, objektumok alkalmazása
A kettős rendeltetésű eszközök olyan eszközök, amelyek bizonyos
alkalmazási kompromisszumokkal és kiegészítő műszaki megoldások
eredményeként alkalmasak mind a polgári, mind a katonai feladatok
végrehajtására. Békeidőben, a nemzetgazdaságban működnek, magasabb képességeik folytán jól hasznosíthatók természeti katasztrófa
elhárításban, háborús helyzet esetén pedig a honvédelmet szolgálják.
Jó példák a hazai TS uszály-hidak vagy a sebesültszállításra berendezhető autóbuszok. Nemzetközi példák is vannak: Norvégiában a
haderő nehéz tréleres szállító kapacitása, Finnországban a nagy teherbírású csere-felépítményes szállító kapacitás a nemzetgazdaságban működik békeidőben, az USA kormánytámogatást nyújt polgári
szállító repülőgépek és RORO hajók beszerzéséhez (ezzel megvásárolva a prioritást válsághelyzet esetére). A Bundeswehr mozgósítási
gépjármű szükségletének jelentős része (öszkerékhajtású járművek
formájában) ugyancsak a polgári szférában található.3”
A fenti idézetből látható, hogy olyan nagy és pozitív változások az
elmúlt években ezen a területen nem következtek be. A tíz évvel ezelőtt írt tanulmányom és a jelenlegi védelmi iparról írt tanulmány alapján a következő megállapítások tehetők:
1. A hadsereg részére hosszútávon kiszámítható, a fejlesztéseket
is biztosító költségvetést kell garantálni, amit össztársadalmi összefogással kell biztosítani. Így érhető el, hogy a hadsereg meghatározó
vásárlóként jelenjen meg a hazai védelmi iparral kapcsolatban.
2. A tanulmányban tett javaslatokat, valamint az általam 10 évvel
ezelőtt leírtakat a döntéshozóknak meg kellene fontolni, a védelmi
ipar – hadsereg kapcsolatrendszerben meg kell teremteni e javaslatok megvalósulásának törvényi, jogi kereteit.
3

Dr. Szűcs László: A katonai és polgári logisztika kapcsolódásának lehetőségei.
Katonai Logisztika 1999/3. szám – 27. oldal.
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3. A hadseregen belül koncentrálni kell a technikai fejlesztéssel,
beszerzések előkészítésével foglalkozó szakembereket. Ennek bázisa, megítélésem szerint, az MH Logisztikai Központ lehetne. A 2006.
év végén megszüntetett MH szolgálatfőnökségek nagy űrt hagytak
maguk mögött, amit pótolni kellene.
4. Egyetértek a szerző azon javaslatával, hogy e területen terminológiai problémák is vannak. Úgy gondolom, hogy a Magyar Katonai
Logisztikai Egyesület és Katonai Logisztika folyóirat alkalmas lenne
arra, hogy színteret biztosítson egy konferencia vagy vita lefolytatására ebben a témában.
Úgy gondolom, hogy a folyóirat egy hasznos ügyet vállalt fel a tanulmány közlésével.

Irodalomjegyzék:
Dr. Gáspár Tibor: A katonai és civil logisztikai folyamatok összefüggései. Logisztikai évkönyv 2007 – 2008. Magyar Logisztikai Egyesület, Budapest.
Dr. Szűcs László: A katonai és polgári logisztika kapcsolódásának
lehetőségei. Katonai Logisztika 1999/3. szám.
Turcsányi Károly: A védelmi beszerzések reformja NagyBritanniában. Logisztikai tudományos füzetek 3. Magyar Logisztikai
Egyesület, Budapest
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Új akadémikusokat választott a Magyar Tudományos
Akadémia
Az Akadékémikusok Gyűlése az Akadémia rendes tagjává
választotta Chikán Attilát, az Akadémia levelező tagját.
Chikán Attila:1
1962-ben érettségizett, majd felvették
a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemre, ahol 1967-ben szerzett
közgazdászdiplomát
tervmatematika szakon. Ennek megszerzése után a Kohó- és Gépipari Minisztérium Tervezőirodáinak közgazdásza volt, de már 1968-ban az
MKKE oktatója lett. 1969-ben védte
meg egyetemi doktori disszertációját.
1970-ben a Rajk László Szakkollégium alapító igazgatójává nevezték ki,
tisztségét azóta is (2010) betölti. Később adjunktus, majd egyetemi docens lett. 1990-ben kapta meg egyetemi tanári kinevezését. Még
egyetemi tanári kinevezése előtt, 1989-ben a vállalat-gazdaságtan
tanszék vezetője lett. A tanszéket 1998-ig vezette, amikor Orbán Viktor első kormányában kinevezték gazdasági miniszterré. Tisztségét
1999 végéig töltötte be. 2000-ben az egyetem rektorává választották
három évre. 2004-ben a Versenyképesség-kutató Központ vezetője
lett. Időközben a logisztika és termelési lánc tanszékre került egyetemi tanári beosztásban. 2006-ban a Collegium Budapest felügyelőbizottságának elnöke lett. 1997-től miniszteri kinevezéséig Széchenyi
professzori ösztöndíjjal kutatott.
1981-ben védte meg a közgazdaság-tudományok kandidátusi,
1999-ben akadémiai doktori értekezését. Jelenleg az MTA IX: Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Közgazdaság-tudományi Bizottságának és a Gazdaságtudományi Bizottságának a tagja, és s a IX.
osztályhoz tartozó,de az MTA VI. Műszaki Tudományok Osztályával
közösen megalakított és működtetett Logisztikai Osztályközi Állandó
Bizottságnak elnöke. 1997 és 2000, valamint 2004 és 2007 között a
Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésének doktori képviselője
1

Fotó: Thaler Tamás (Wikipédiáról letöltve 2016.12.13)
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volt. 2010-ben az Akadémia levelező, 2016-ban rendes tagjává választották. 2003-ban a Svéd Királyi Mérnöki Akadémia külső tagja lett.
Akadémiai tisztségei mellett többek között a Nemzetközi Készletezési
Tudományos Társaság főtitkára, illetve 1991-től a Magyar Logisztikai,
Beszerzési és Készletezési Társaság társelnöke, 2014-től elnöke. A
Közgazdasági Szemle és a Vezetéstudomány című tudományos folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja. Számos gazdasági társaságban töltött be vezető funkciókat: 1986 és 1991 között a Magyar
Külkereskedelmi Bank Rt., valamint 1993 és 1998 között az Aranykor
Nyugdíjpénztár igazgatóságának tagja volt, emellett a Dunaferr Rt.
(1990–1998), az MTI Rt. (1997–1998) és a Richter Gedeon Rt.
(2000–) felügyelőbizottságának elnöke volt. 2004-től több éven át a
MOL Nyrt. felügyelőbizottságának alelnöke volt.
Munkássága
Fő kutatási területe a vállalatgazdaság-tan, a versenyképesség és
a logisztika. E témakörökkel kapcsolatban ért el nemzetközileg is elismert eredményeket, valamint végzett iskolateremtő tevékenységet.
Kutatási eredményei három fő témakörre összpontosulnak. Az első
témakörben, a vállalati versenyképesség területén a mikro- és makroszintű versenyképesség egymás közötti kapcsolatára vonatkozó
írásai, illetve a vállalati versenyképesség mérésére vonatkozó kutatásai emelhetőek ki. A második fő témakör a vállalat-gazdaságtan, ahol
jelentős tankönyvszerzői (ezzel kapcsolatos tankönyve 2008-ban érte
meg negyedik kiadását) és iskolateremtő munkássága. Harmadik fő
témaköre a reálgazdaság jelenségeinek, főként a készletezés és a
termelés menedzsmentjének kutatása. A 2000-es években több kutatást végzett a készletezés menedzsmentjének új paradigmáját megfogalmazó, empirikusan alátámasztott kutatásai.
Több mint kétszáznegyven tudományos publikáció szerzője, ebből
több mint tizenöt magyar és több mint tizenöt angol nyelvű könyv
szerzője, társszerzője vagy szerkesztője. Munkáit elsősorban magyar
és angol nyelven adja közre.2
Chikán Attila személyében a logisztikusok képviseletet szereztek a
legmagasabb tudományos szinten.
Munkájához sok sikert, újabb tudományos eredményeket kívánunk!
2

Wikipédiáról letöltve: 2016.12.13-án)
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SAFETY FUEL 2016 TÖBBNEMZETISÉGŰ GYAKORLAT
Absztrakt
A SAFETY FUEL a német és a magyar haderő immár több évre viszszatekintő közös gyakorlata. Az idén első alkalommal kiegészült a
horvát haderő üzemanyagos szakembereivel. Céljuk a tábori üzemanyag ellátás NATO STANAG-ek szerinti közös gyakorlása a nemzetközi együttműködés alapján. A gyakorlat végrehajtásában az MH
Logisztikai Központ alárendeltjei: az MH Anyagellátó Raktárbázis
(MH ARB), az MH Katonai Közlekedési Központ (MH KKK) és az MH
Légijármű Javítóüzem (MH LÉJÜ) egyaránt részt vettek.
Kulcsszavak: SAFETY FUEL, MH LK, MH ARB, MH KKK, MH LÉJÜ
A Joint Logistics program 2011 óta tartó együttműködés a német
és magyar hadsereg között. Az együttműködés részét képezi a BFI
(Buelk Fuel Istallation – tábori hajtóanyag raktár) program. Ennek a
kooperációnak része a Safety Fuel 2016 gyakorlat is. A gyakorlatot a
német Logisztikai Parancsnokság, a Horvát Haderő Logisztikai Parancsnoksága, az MH Logisztikai Központ és három alárendelt szervezete: az MH Anyagellátó Raktárbázis, az MH Katonai Közlekedési
Központ és az MH Légijármű Javítóüzem állománya hajtotta végre.
Többhónapos nemzetközi egyeztetést és számos előkészítő megbeszélést követően 2016. augusztus 29-én vette kezdetét az MH Pápa
Bázisrepülőtér területén a gyakorlat helyszínének kialakítása. A
szeptember 30-ig tartó gyakorlaton összesen 116 katona vett részt.
Jelen kiképzés legfőbb célja az volt, hogy a NATO-tagállamok közösen gyakorolják a tábori hajtóanyag-ellátó rendszer felépítését és
üzemeltetését, melyhez a technikai eszközöket a három résztvevő
nemzet hadserege – német, magyar és első ízben a horvát – biztosítja. A szakmai felkészítést a magyar fél irányítja.
A gyakorlat háttértörténete szerint egy északi ország megtámadja
és részben meg is szállja szomszédját, amely NATO-tagállam. Az
agresszor kiszorítására a szervezet alapszabályzatának 5. cikkelye
alapján NATO-erők érkeznek az államba, amelyek az ellenség erőinek térnyerését megállítják, majd visszaszorítják. A hátramaradt erőktől kezdik megtisztítani az országot; összecsapásokra – a gyakorlat
idején – már csak néhány területen kell számítani. A gyakorlat további szcenáriója alapján a bázisrepülőtér kiépített infrastruktúrájának
rombolása következtében szükségessé vált a tábori hajtóanyagellátóképesség kiépítése. A BFI lényege, hogy a katonai üzemanyagellátási rendszert akkor építik ki, amikor a helyben lévő létesítménye305

ket rombolják, megsemmisítik. Ezen műveletek során a haderő telepíti a saját tábori hajtóanyag-ellátó rendszerét, amely akár több ezer
köbméter hajtóanyag tárolására is alkalmassá tehető. Az együttműködésről elmondható, hogy a német és a magyar végrehajtó állomány
a tapasztalatait műveleti körülmények között, az afganisztáni misszióban szerezte, ahol háborús környezetben kellett a hajtóanyagfeltöltést végrehajtani. A mostani gyakorlat újdonsága, hogy a magyar
és a német katonákon kívül horvát egyenruhások is jelen vannak. A
horvát hadsereg még nem integrálódott a Joint Logistics programba,
ezért örömmel éltek a részvételi lehetőséggel. [1]
A projektet nyugodtan nevezhetjük „zöldmezős beruházásnak” hiszen a közel 6 hektáros, szinte teljesen sík, füves területen semmilyen építmény nem volt. A terület rendezése, a földmunkák elvégzése, átereszek, betonzúzalék anyagú belső közlekedő utak elkészítése
a HM Védelemgazdasági Hivatal szerződése alapján külső vállalkozók bevonásával készült. Ezek után érkeztek az MH ARB Logisztikai
Osztály által biztosított, vadonatúj 20 lábas lakókonténerek és egyéb
elhelyezési szakanyagok. A 42 konténer és felszerelés vasúton gördült be a repülőtérre, közvetlenül a gyakorlat helyszíne mellé, ahonnan ADK-125-ös autódaru emelte őket az előre kialakított falábakra
(stafnikra). Szintén vállalkozók bevonásával alakították ki a tábor villamoshálózatát, a közvilágítást és szaniter konténerek alkalmazásával a víz- és csatorna hálózatát.

1. ábra. A lakókonténerek
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A konténertábor maximális elvi befogadóképessége 150 fő volt. A
Safety Fuel 2016 gyakorlat során a tábornak valós elhelyezési biztosítási szerepe volt, itt szállásolták el a gyakorlaton résztvevő katonákat. A német és a horvát haderő tagjai is a táborban kerültek elhelyezésre. A konténereket a szabvány 20 lábas hajózási konténer méreteiben alakították ki. Egy konténer 6 méter hosszú, 2,5 méter széles
és majdnem ugyanilyen magas. Maximum 4 fő befogadására alkalmasak, az ablakokat hővédő üvegezéssel látták el. A konténerekben
van világítás és fűtőberendezés is. Továbbá a katonák személyes
kényelmének biztosítása érdekében egyéb elektromos berendezések
is üzemeltethetők. A konténerekben az állomány az új típusú összecsukható tábori ágyakon aludt. A lakókonténerekben a fürdés nem
biztosított, de a táborban erre a célra elhelyeztek két speciálisan kialakított szaniter konténert (fürdőkonténert).
A komfortérzet növelése érdekében méhsejt alakú műanyag és fa
járólapokat helyeztek a konténerek közé. Ezzel biztosították a tiszta
és balesetmentes gyalogos közlekedést. Meg kell említenünk, hogy a
gyakorlat helyszínét gyorstelepítésű drótakadállyal (GYODÁ-val) kerítették körbe, a konténervárost HESCO bástyákkal erősítették meg és
multispektrális álcahálóval beborítva gondoskodtak a tábor „terepbe
illesztéséről”. Az előkészítő munkák szeptember 16-ára készültek el,
mely annak a - főleg az MH ARB Logisztikai Osztály és MH ARB Logisztikai Század állományából vezényelt - 20-25 főnek a tevékenységét dicséri, akik napi 12-13 órás munkával mindezt létre hozták. Ők
vettek részt azután a gyakorlatot követő (szeptember 30. - október
08.) bontás és visszatelepülés feladataiban is. Ezt a tevékenységet
nevezhetjük a gyakorlat valós logisztikai biztosításának is. A helyszín
előkészítését követően települhetett a gyakorlaton bemutatásra kerülő három képesség technikai háttere: a Bulk Fuel Installation
(WARDAM rendszer), a Javító – Vontató Csoport és a Tábori Sérüléses Javító Csoport.
A különböző munkacsoportok egymással szorosan kooperálva végezték tevékenységüket. Ez az együttműködés, egymás munkájának
segítése jellemző volt a gyakorlaton részt vevő valamennyi katonai
szervezetre, ami a Pápa Bázisrepülőtér állományára is kiterjedt. Ha
egy munkacsoport végzett a kiszabott feladataival, azonnal a többiek
segítségére sietett, hogy együtt mielőbb, határidőre végezzenek. A
gyakorlat jelmondatának is tekinthető „One mission, one team” gondolat teljes mértékben bebizonyosodott. A közös feladat végrehajtása
érdekében összekovácsolódott egy kiváló szakmai tudással felvértezett logisztikai csapat.
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A SAFU 2016 a Safety Fuel elnevezésű német-magyar közös gyakorlatok sorában a hatodik volt. De az első olyan, amelyen „külsős”
nemzet katonái is részt vettek, és az első, ami ilyen módon jelenítette
volna meg az MH Logisztikai Központ és alárendelt szervezetei által
biztosítható logisztikai bázis képességeit. Maga a gyakorlat rengeteg
tanulsággal járt és számos tapasztalattal gazdagította a benne résztvevő katonákat, úgy vezetőket, mint végrehajtókat egyaránt.

2. ábra. Az üzemanyag átszivattyúzása a vasúti tartálykocsiból a
SAFU 2016 gyakorlaton
A BFI (magyarul tábori hajtóanyag raktár: THR) magyar részről 23
főből állt, a németek 11 katonával, a horvát fél 12 fővel képviselte a
tábori hajtóanyag tárolási képességet. A magyar-német együttműködés során egy 175 m3 tároló kapacitású modul került kiépítésre és
működtetésre, amely műveleti időben látta el hajtóanyaggal a horvátok által üzemeltetett Tábori Hajtóanyag Töltő Pontot (THTP). A horvát állomány egy 50 m3-es modult működtetett, amely a helyszínre
érkező helikopterek hajtóanyaggal történő ellátását valósította meg.
A tábori hajtóanyag raktár, mint rendszer arra való, hogy el tudják
látni a missziókban szolgáló katonákat üzemanyaggal. Különböző
típusú hajtóanyagot tárolnak benne, egyrészt különféle repülőeszközök: vadászrepülőgépek, helikopterek tankolhatnak belőle, de a gép
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és harcjárművek számára benzin és dízel üzemanyagot is lehet a
rendszerben tárolni. A rendszer gumitartályokból áll. Ez többfajta kapacitásban létezik a Magyar Honvédségben. A Safety Fuel 2016 gyakorlatra három 50 m3-es és egy 25 m3-es tartályt, tehát összesen
175 000 liter tárolókapacitást telepítettek. A rendszer további részei
az anyagmozgatást szolgáló szivattyúk lefejtő rendszere, csővezetékek, szűrők, vízleválasztók. A gyakorlaton repülő-hajtóanyaggal is
gyakorlatoztak, ezért repülő-hajtóanyag adalékoló berendezést is
kapcsoltak a rendszerhez. A Magyar Honvédség még nem rendelkezik ezzel a berendezéssel, ezért a német kollégák hoztak két ilyen
eszközt, és azokat kapcsolták a kiadó pontokhoz. A BFI rendszer
közreműködésével a gyakorlat részeként két katonai helikoptert is
feltöltöttek. Ezzel megvalósítva az azonos időben zajló Brave Warrior
gyakorlat valós üzemenyag biztosítását.

3. ábra. Az üzemanyag átszivattyúzása az Ural tartálykocsiba a
SAFU-n
A THR működtetésekor a vezetés kiemelt figyelmet fordított a „keresztbe irányításra”, ami az egyes feladat végrehajtó csoportoknak a
másik nemzet irányításával történő feladat végrehajtását jelentette. A
gyakorlat során a három nemzet résztvevő katonái sikeresen alapozták meg a különböző hajtó-, és üzemanyagok együttműködésben
megvalósuló kezelését. A közös működés további gyakorlására a
2017-ben Németországban megrendezésre kerülő „Safety Fuel 2017”
gyakorlat során lesz újabb lehetőség.
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Baráth István dandártábornok, az MH Logisztikai Központ parancsnoka elmondta, hogy a BFI rendszer lényegében nem más, mint
egy hadszíntéri központi üzemanyagraktár. Nem az egyes harcjárművek, technikai eszközök üzemanyag-feltöltésének a célját szolgálja, hanem a hadszíntéri hajtóanyag tárolása és elosztása a feladata.
A központi és a polgári tárintézetekből ide szállítják azokat a hajtóanyagokat, amelyek szükségesek a harc megvívásához, a feladat
végrehajtásához, és a különböző csapatok innen vételezik fel azokat.
A gyakorlatnak a legfőbb célja a közös interoperabilitás megteremtése volt, azaz, hogy a német-magyar fél által létrehozott üzemanyag
ellátási rendszerbe a horvát fél be tudjon integrálódni. Illetve, hogy
azt a képességet, amit 2011-től napjainkig már kialakítottunk tovább
lehessen fejleszteni. Azt is elmondta, hogy már hatodik éve folytatjuk
az együttműködést, és csak a legpozitívabban tud szólni a gyakorlaton folyó német-magyar és a horvát katonák közös tevékenységéről.
Rendkívül magas színvonalú a német és a magyar csapatok együttműködése. Nagyon sok olyan tapasztalat van mögöttük, amelyet eddig is felhasználtunk. Elmondta azt is, hogy a gyakorlat tapasztalata
az is, hogy a horvátok is képesek integrálódni ebbe a rendszerbe. Az
együttműködéssel kapcsolatban arról is beszélt, hogy azt a gyakorlat
teljes időszakában jó szintűnek tartja. Beszélt arról is, hogy a gyakorlat mintegy másodlagos céljaként a saját nemzeti logisztikai képességeink bemutatását jelölte ki. Ennek megfelelően a legfontosabb egy
olyan tábori képesség a bemutatása volt, amelynek biztosítására
nemzetközi szerződéseink köteleznek minket. A másik ilyen képesség, amit bemutattak, a vontató, javító komplex képesség. Ez magába foglalja a repülőeszközök harctéri sérüléses javítását, valamint a
különböző terepen végrehajtott mozgások után a szárazföldi harci
technikai eszközök vontatását, javítását, illetve a bevontatás, beszállítás után a technikai kiszolgálások végrehajtását. Baráth dandártábornok szólt arról is, hogy a gyakorlat célkitűzése ugyanaz, mint ami
a katonák célkitűzése minden gyakorlaton: felkészülni egy valós feladat végrehajtására. Elmondta, fel kell készülni arra, ha olyan helyzet
adódik, akkor a BFI képességet a világ bármely pontján bevethetővé
kell tenni.
A kooperáció jövőjéről is szót ejtett. Véleménye szerint a jövője
annak van, hogy a különböző NATO tagállam nemzetek minél jobban
együtt tudjanak működni. Ez jól látható volt ezen a gyakorlaton is,
hiszen a német-magyar már egy jól kiforrott együttműködés, emellett
megkezdte az integrálódást a horvát haderő. A látogatónapra meghívott vendégeink közül a szlovén logisztikai parancsnok szintén érdeklődést mutat és szeretne belekapcsolódni ebbe a rendszerbe. Továb310

bá részt vett a rendezvényen a lengyel logisztikai csoportfőnök is, aki
szintén nagy érdeklődést mutatott. A gyakorlatra több megfigyelő látogató érkezett az amerikai, illetve a francia haderőtől is. Fontos,
hogy a nemzetek és a különböző hadseregek együttműködésével
meg kell teremteni azokat az erőforrásokat, amelyek a katonai szervezeteket, a csapatokat hatékonyan el tudják látni.

4. ábra. Az üzemanyag elosztására szolgáló csővezeték-csomópont
A Bundeswehr Logisztikai Parancsnokságát képviselő katonák parancsnoka, Peter Becker alezredes a gyakorlattal kapcsolatban elmondta: az ilyen jellegű gyakorlatok rendszeres megtartása szükséges ahhoz, hogy a résztvevő katonák felkészültsége a távoli hajtóanyagraktár üzemeltetéséhez szinten tartható legyen. A németek képesek mobil távoli hajtóanyag raktárakat felépíteni, és üzemeltetni
külföldön, katonai missziók kertében, ahogy azt tették Afganisztánban
is. De sok katonára van szükség ahhoz, hogy félévente frissíteni tudják a tábori hajtóanyagraktárak személyzetét. A SAFU gyakorlatra
alapozva képesek vagyunk magyar, vagy vegyes nemzetiségű csapatokat kiküldeni. Érdekelt ebben minden résztvevő hadsereg. Elmondható, hogy a lengyel és a holland hadsereg is érdeklődik az öszszevont logisztikai projektek iránt. Fontosabbnak ítélte, hogy a résztvevő nemzetek fel tudják ajánlani ezt a szolgáltatást a NATO misszi311

ókba a jövőben is. Remélhetőleg a 2018-as NATO gyakorlat keretein
belül továbbfejleszthetjük az együttműködésünket logisztikai területen.

5. ábra. A SAFU 2016 gyakorlaton alkalmazott puhafalú üzemanyag
tárolók
Kolonics Attila alezredes, az MH Anyagellátó Raktárbázis megbízott parancsnoka a gyakorlaton táborparancsnokként vett részt. A
gyakorlat tapasztalatairól elmondta, hogy „2011. óta évente dolgoznak együtt a német-magyar üzemanyagos szakembereink. A gyerekbetegségektől eljutottunk odáig, hogy már az állományt tudjuk úgynevezett kevert módon alkalmazni, német vezetéssel magyar végrehajtók, illetve rendelkezünk már olyan magyar kollegákkal, akik a német
rendszer alapján a német felkészítésben vettek részt, és német
szempontból is alkalmasak irányítani a német állományt is. Az idei
évben először csatlakozott a végrehajtás szintjén a horvát állomány,
akik ugyan egy eltérő szintjén vannak ennek a szakmai feladatnak,
ezért a horvátok alacsonyabb kiszolgálói szintű létesítmény telepítésével vettek részt a gyakorlaton.” [2]
A gyakorlaton részt az a Magyar Honvédség Logisztikai Központjának alárendeltségébe tartozó MH Légijármű Javítóüzem is. A kecskeméti alakulat legfőbb feladata a résztvevő légijárművek teljes körű
kiszolgálása volt. Ha kellett javítottak, ha kellet utántöltöttek. A gyakorlaton az MH Légijármű Javítóüzem helikopterjavító csoportja a légi
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járművek különböző szintű javításaival, kiemelten a hadszíntéri sérülések javításaival foglalkozott.

6. ábra: Folyik a MI-17 típusú helikopter feltöltése

7. ábra: Felkészülés a sérült helikopter fogadására
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A sérüléses javító csoport szerves része volt a logisztikai bázisnak,
és azon túl, hogy a különböző repülő eszközöknek karbantartását,
javítását, sérüléseinek javítását látta el, a tábor életének a biztosítási
feladataiban is részt vett. A repülőműszakiak kiemelt feladata egyrészt egy korábban látható éles helikopter leszállásának a biztosítása, ezt követően a bemutató helyen a javítási képességek demonstrálása volt. Az imitált szituáció szerint ellenséges támadás érte a helikoptert, amely kézi lőfegyverek találatai miatt különböző sérüléseket
szenvedett. A borítás sérülését javították ki, míg belül különböző vezetékek, kábelek javítását illetve a cseréjét mutatták be. A repülőeszköz burkolatán keletkezett roncsolások, sérülések helyét lokalizálták,
majd szabályos formában a keletkezett sérülés területét kivágták, és
egy lemezrátéttel foltszerűen beburkolták azt. A harctéri sérüléses
javítócsoport képes kitelepülni tábori körülmények között egy kényszerleszállás helyszínére és 36 órán belüli el tudja látni a kisjavítási
feladatokat.
Hosszú gyakorlás és tervezést követően a gyakorlat lezárásaként
került sor szeptember 27-28-án a látogatói napok megrendezésére. A
különböző végrehajtó alegységek összehangolt tevékenységük során
mutathatták be felkészültségüket a meghívott vendégeknek. A vendégek között volt: Winfried ZIMMER dandártábornok, a Bundeswehr
Logisztikai Iskola parancsnoka; Milan ZURMAN dandártábornok, a
szlovén Logisztikai Dandár parancsnoka; Robert WOZNIAK ezredes,
a lengyel hadsereg logisztikai csoportfőnöke; Mladen Fuzul vezérőrnagy, a Horvát Haderő Támogató Parancsnokság parancsnoka; valamint Uwe Clemens alezredes, a német véderő attasé, valamint az
NFIU képviselői, illetve az együttműködő katonai szervezetek vezetői
és képviselői.
A táborparancsnok – Kolonics Attila alezredes – jelentését követően megkezdődött a bemutató. Először a BFI német – magyar közös
alegység dinamikus bemutatója során volt látható a tábori üzemanyag-ellátás, -kiszolgálás menete. Ez magába foglalta az üzemanyag beérkezését, lefejtését, az üzemanyag minőségének ellenőrzését és egy üzemanyagtöltő gépjármű feltöltését. A bemutató egyik
látványeleme volt az imitált üzemanyag kitörés, amelyet a tűzoltók és
a szakállomány közösen hárított el, a megsérült katonát a tábori
egészségügyi szolágat elsősegélyben részesítette, valamint felkészültek a szennyezett terület kármentesítésére.
Bemutatták a Tábori Javító Csoport és Területi Sérüléses Javító
Csoport képességeit is. Ezen belül látható volt BTR-80 harcjármű
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szállítása valamint T-72 harckocsi indítása is. Mindkét napon részt
vett a bemutatón egy MI-17 helikopter, mely egy támadást követő
kényszerleszállást imitált. A második napon ez kiegészült az amerikai
hadsereg Black Hawk helikopterének landolásával, és a horvát állomány által végrehajtott tényleges üzemanyag feltöltéssel.
Ezt követően a meghívott vendégek statikus bemutató keretén belül megtekinthették az egyes alegységeket, ahol részletes felvilágosítást kaptak a munkájukról. A vendégek közelről is megszemlélhették
a logisztikai bázis minden egyes telepített részét. Első állomásként
BFI-t, ahol a berendezésekről Besenyei Gergely százados jelentett a
vendégeknek. Ezt követően a „konténerváros” bemutatására került
sor, ahol a résztvevők megtekinthették az újonnan beszerzett elhelyezési (lakó, iroda és szaniter) konténereket.

8. ábra. Baráth István dandártábornok az MH Logisztikai Központ
parancsnoka a SAFU 2016 gyakorlat zárásán elismeréseket ad át
A bemutató zárásaként megalakult egy logisztikai konvoj a gyakorlatot kiszolgáló technikai eszközökből majd elhagyták a helyszínt.
A gyakorlat hivatalos záróünnepségét 29-én tartották, melyen Baráth István dandártábornok elismeréseket adott át mindhárom nemzet
a gyakorlaton kiemelkedően teljesítő katonáinak.
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(Írta: Dr. Hegedűs Ernő őrnagy, Szendyné Horváth Julianna őrnagy,
Druzsin József százados, Tomena Gábor őrnagy és Szabó Beáta ka.
Fotók: Háda István szds.)

Források
[1] Megkezdődött a Safety Fuel 2016 gyakorlat Pápán.
www.honvedelem.hu
[2] Nemzetközi logisztikai gyakorlat Pápán www.honvedelem.hu
[3] 9.tv - Biztonsági Zóna - Logisztikai gyakorlat Pápán
https://www.youtube.com/watch?v=1qoOqMLdBWQ
[4] 9.tv - Biztonsági Zóna - Safety Fuel 2016
https://youtu.be/BTK-_gf5UNQ

A „Katonai logisztika időszerű kérdései” c. tudományos konferencia
A Magyar Tudomány Napja programsorozat részeként, illetve a
közelgő Logisztikusok Napja alkalmából 2016. november 29-én tudományos konferenciát tartottak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
„Katonai logisztika időszerű kérdései” címmel. A konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
Katonai Logisztikai Intézet és a Magyar Hadtudományi Társaság Védelemgazdasági és Logisztikai Szakosztály közös szervezésében
került megvalósításra. A konferencia védnökei Baráth István dandártábornok, Filótás István György dandártábornok, Fodor Péter dandártábornok, Kaposvári László dandártábornok, Dr. Keszthelyi Gyula ny.
dandártábornok és Schmidt Zoltán dandártábornok voltak.
A Magyar Tudomány Ünnepe programsorozathoz kapcsolódó rendezvényen a haditechnika, a műveleti logisztika, a hadtáp és katonai
gazdálkodás, illetve a katonai közlekedés témákban hallgathattak
előadásokat a résztvevők. A konferencia résztvevőinek létszáma,
illetve a szekciók száma dinamikus növekedésen ment keresztül a
korábbi évekhez képest. A plenáris előadás helyszíne az NKE Hungária körúti kampusz díszterme volt.
A konferenciát a levezető elnök, Dr. habil. Gyarmati József alezredes, haditechnika tanszékvezető, egyetemi docens, az NKE Hadtudományi Doktori Iskola Védelmi Logisztika és Védelemgazdaság kutatási területének vezetője nyitotta meg. (A haditechnikai specializá316

ció, mint képzési forma, a katonai logisztikai alapképzési szak keretében valósul meg az egyetemen.)
A rendezvény további részében dr. Pohl Árpád ezredes köszöntötte a résztvevőket az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar,
Katonai Logisztikai Intézet nevében. Az NKE Hadtudományi- és Honvédtisztképző Kar Katonai Logisztikai Intézet igazgatója a szakmán
belüli kommunikációt, az elért eredmények bemutatását és a közös
együttműködés erősítését hangsúlyozta a konferencia célkitűzései
kapcsán. Fontos, hogy féltve óvjuk, őrizzük és fejlesszük az évtizedek
alatt felhalmozódott logisztikai tudást. A szimpózium tematikáját évről-évre bővítik, ennek jegyében jövőre már egy nemzetközi szekcióval is gazdagítják majd. Pohl Árpád köszöntőjében szólt arról is, hogy
az egyetemen futó projektek új lendületet adhatnak a katonai logisztikai kutatásoknak is. Ennek érdekében a Logisztikai Intézet tanszékein több kutatócsoport is megkezdte már a működését.

1. ábra. Baráth István dandártábornok, Filótás István György dandártábornok, Dr. Keszthelyi Gyula ny. dandártábornok, Schmidt Zoltán
dandártábornok és Fodor Péter dandártábornok
A nyitó előadást Baráth István dandártábornok, a konferencia védnöke tartotta. Az MH Logisztikai Központ parancsnoka elmondta,
hogy napjainkban – a migráció és a határbiztosító szolgálat körülményei között - a katonai logisztika új kihívások előtt áll. A katonai logisztika időszerű kérdései, új kihívások című prezentációjában a gyakorlati munka legfontosabb előkészítő szegmenseként jellemezte a
hasonló jellegű tudományos konferenciákat. Fontos, hogy a szakma
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képviselői minden évben összegyűljenek, és megvitassák a katonai
logisztika jelen állapotát. „A katonai logisztikai szakmának is nagy
megtiszteltetés, hogy Pohl Árpád ezredes lesz a HHK dékánja január
elsejétől” – mondta előadásában Baráth István dandártábornok. A
Magyar Honvédség Logisztika Központ parancsnoka hangsúlyozta,
hogy szervezetüknél 2018-tól várhatóan akkreditált logisztikai tudományos műhely kezdheti meg a működését. (Ennek előkészítése jelenleg is zajlik az MH LK Kutatás-Fejlesztési Tudományos és Szabványosítási Osztályon.) „Ez nagyon fontos lépés a szakma számára,
hiszen a jövőt folyamatosan kutatni kell, a gazdaságosság és a biztonság szem előtt tartásával megoldásokat kell keresnünk az újabb
kihívásokra” - tette hozzá a parancsnok. (A felállítás alatt álló MH LK
kutatóhely tudományos könyvtárral, tudományos folyóiratokkal, PhD
fokozatos kutatókkal, doktorandusz hallgatókkal, illetve kutatási programokkal egyaránt rendelkezik.) Tevékenysége során a tervezetten
2018. január 1-től akkreditált státuszú kutatóhely szorosan együttműködik a Magyar Katonai Logisztikai Egyesülettel (egyebek mellett a
Katonai Logisztika tudományos folyóirat megjelentetésében). Az MH
LK parancsnoka hangsúlyozta: a logisztikai szakterület aktuális kihívásait a katona- és védelempolitika új irányai szabják. Példaként említette a migrációs helyzetet, amelynek megoldásába a Magyar Honvédség logisztikai területének gyakorlatilag minden része bekapcsolódott. Baráth István szerint a világban zajló biztonságpolitikai változások, például a tömeges migráció a Magyar Honvédségre és azon
belül a katonai logisztikai szakmára is hatással vannak. A katonai
logisztikai szakma előtt álló feladatok kapcsán szólt a NATO idén
nyáron tartott varsói csúcstalálkozóján megfogalmazott ajánlásokról.
Mint mondta, a varsói NATO-csúcson új irányvonalak, új elgondolások és új fogalmak jelentek meg, amelyek jelentősen átírják a közeljövőben a katonai logisztika feladatrendszerét. „A logisztika előtt óriási feladatok állnak, el kell kezdenünk megfelelni azoknak a feladatoknak, amelyek a honvédelmi szakpolitikai programban előírnak számunkra”- hangsúlyozta Baráth István. A parancsnok szerint ezzel
párhuzamosan át kell gondolni a katonai logisztika szervezeti struktúráját és ki kell alakítani az új képességeket is. Mindez egy új logisztika-vezetési és irányítási rendszert fog megteremteni hazánkban. Meg
kell felelnünk a honvédelmi szakpolitikai program kihívásainak, át kell
gondolnunk a szerkezeti struktúrát, új képességeket kell kialakítanunk. Ezért a mai konferencia végén nem lezárunk valamit, éppen
ellenkezőleg: elkezdünk építkezni” - mondta.
A konferencia célja a hazai és a külföldi katonai logisztika elméletének és gyakorlati megoldásainak áttekintése, hazai hadiipar kutatá318

si és fejlesztési lehetőségeinek és eredményeinek bemutatása, az
innovatív trendek áttekintése és az e témakörökben született kutatások eredményeinek megvitatása volt. A konferencia előadásai a katonai logisztika négy fő területét célozták meg, ezek: haditechnika,
hadtáp, katonai közlekedés, műveleti logisztika és felkészítés. A
szimpóziumon a résztvevők több helyszínen, öt szekcióra bontva kísérhették figyelemmel az előadásokat a haditechnika, a műveleti logisztika, a haditechnika története, a hadtáp és katonai gazdálkodás,
valamint a katonai közlekedés témakörökben. Összesen 29 előadást
hallgathattak meg résztvevők.

2. ábra. A konferencia résztvevői
A műveleti logisztika szekcióvezetője Dr. habil. Horváth Attila alezredes volt. Itt előadás hangzott el a katonaorvosi képzés kérdéseiről,
az afganisztáni műveleti logisztikáról, a logisztikai altiszt és zászlósképzésről, a katonai logisztikai doktrínák felépítéséről. Solymosi Ferenc ezredes, az MH LK logisztikai igazgatója „A logisztikai kiképzés
modernizálási lehetősége” c. előadását tartotta meg. Dr. Horváth Attila alezredes, logisztika tanszékvezető „A katonai szállítások védelemigazgatási és nemzetgazdasági kapcsolatrendszere” címmel tartott
előadást. Elhangzott még előadás a tábori vezetési pontok logisztikai
ellátásáról is.
A hadtáp és katonai gazdálkodás szekcióvezetője Dr. Pap Andrea
alezredes volt. Itt előadás hangzott el az MH telepítő tábori elhelyezési képességeinek fejlesztési lehetőségeiről, a „Közszolgálat – fenntarthatóság – logisztika” egyetemi kutatóműhely eredményeiről, az
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EU-ban kibontakozó gazdasági trendek hatásáról a védelmi képességekre, a személyi felszerelésekről, a védelmi költségvetésről, az
üzemanyagellátás és a környezetvédelem kapcsolatáról, illetve a
pénzintézeti csődelőrejelzésről.
A haditechnika történet szekció szekcióvezetője Dr. Hajdú Ferenc
mk. alezredes, az MH LK KFTSZO osztályvezetője volt. Itt elhangzott
előadás a magyar rádiólokátor fejlesztés történetéről, a magyar katonai aggregátor fejlesztés- és gyártás történetéről, a kézi páncélelhárító fegyverek fejlődéséről, az amerikai hadimozdonyokról és az US
Army Szállítmányozási Hadtestének műveleteiről a II. világháborúban, illetve a magyar katonai motorkerékpár- és aggregátorfejlesztésről, továbbá a hadibeszállítók tevékenységéről 1918-ig.
A haditechnika szekció vezetője Dr. habil. Gyarmati József alezredes volt. Itt előadás hangzott el az UH-1 szállító helikopterről, a kerekes járművek védelmének fejlesztéséről, kiemelt fontosságú létesítmények biztonsági rendszereiről, illetve különböző lövedéktípusok
repeszhatásáról. A haditechnikai szekció az előadásaival a Haditechnikai Tanszéken folyó kutatásokat mutatta be. Az előadások hangsúlyozták a haditechnikai K+F jelentőségét, valamint bemutatták, hogy
megfelelően kialakított együttműködés keretében sikeres programok,
kutatások és kísérletek folytathatók le. Nagy jelentőség tulajdonítható
annak, hogy a nevezett kutatásokat az alapkutatások közé lehet sorolni, amelyre vonatkozó igény régóta jelentkezik a katonai-műszaki
tudományágon.
A katonai közlekedés szekcióvezetője Dr. Szászi Gábor alezredes volt. Itt előadás hangzott el a csapatmozgások engedélyezésének és végrehajtásának sajátosságairól, az anyagmozgató képesség
aktuális helyzetéről, a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési
Stratégiában meghatározott fejlesztési célok katonai aspektusairól, a
katonai közúti szállító gépjárművek szállítási teljesítmények nyilvántartásáról, a közúti veszélyesáru-szállítás ellenőrzésének tapasztalatairól.
A konferencia végén, plenáris ülésen Dr. habil. Gyarmati József
alezredes mondott zárszót. A konferencián elhangzott előadások
szerkesztett, lektorált anyagai a Katonai Logisztika című, MTA által
„B” tudományos kategóriába sorolt szakfolyóirat különszámában jelennek meg.
(Összeállította: Dr. Hegedűs Ernő mk. őrnagy)
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KATONAI ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM KUTATÓ KÖZPONT(KÖKK)
Katonai Ökológiai lábnyom Kutató Központ (KÖKK) (angol nevén Military
Ecological Footprint Center (MEFC) kutatóműhely alakult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar bázisán a Katonai
Logisztikai Intézet kezdeményezése révén 2014 januárjában egy NKE egyetemi rektori pályázat támogatásával.

TAGOK, PARTNEREK
Dr. Lakatos Péter egyetemi docens,
mint kutató-műhelyvezető a „Katonai
Ökológiai lábnyom kutatóközpont
(KÖKK)” Projekt megvalósítása során
végig felelősséget viselt a kutatóműhely induló tevékenységéért, a Projekt
sikeres megvalósításáért. A kutatóműhely létrehozásában részt vett Szeker
László főhadnagy az NKE HHK KLI
HKKT egykori oktatója és Verbényi
Dávid honvédtisztjelölt-demonstrátor.
Sikerült nemzetközi együttműködési egyezményt aláírni a bécsi WU
Transport und Logistik Institut Igazgatójával, Prof. Sebastian Kummerrel.
További egyezmények előkészítés alatt vannak V4-es és Baltikumi partnerekkel.
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CÉLKITŰZÉSEK
A modern fegyveres küzdelem problémái, technikai-technológiai fejlődésének vizsgálata és társadalmi aspektusai a fenntarthatóság szempontjából.
Olyan új típusú kihívások szerepelnek a kutatandó témák között, mint:




éghajlatváltozás globális és kozmikus kihatásai
humanitárius missziók és katonai műveletek ökológiai/karbon lábnyom meghatározása
katasztrófák következményeinek az értékelése, preventív javaslatok

A KÖKK a fenti stratégiai témák és résztémák egyes területeit konkrétan a
katonai karbon lábnyom kutatását tűzi ki célul.

A KÖKK EDDIGI EREDMÉNYEI:



elkészítette 2014. 06. 30.-ig Közszolgálat és Fenntarthatóság c. etankönyvet
megszervezte Közszolgálat és Fenntarthatóság nemzetközi konferenciát és workshop-ot 2014 I. felében Budapesten a Magyar Logisztikai Egyesület közreműködésével

További célkitűzések:
Military Footprint felmérést készít elő a HM/MH egészére, az NKE, a katasztrófavédelem és a rendőrség karbon lábnyoma kiszámolása az NKE hallgatók bevonásával
A kutatások kiterjesztése a közszolgálati ökológiai/karbon-lábnyom kutatásra pályázati forrásból V4 országokra

Stratégiai cél:
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NATO carbon footprint kiválósági központ létrehozása és működtetése NKE
bázisán
A kutatóműhely kutatási eredményei az Egyetem stratégiai fejlesztéseinek tükrében:




Hozzájárulnak a hallgatók felelős fenntarthatóságért elkötelezett
szemléletének formálásához
Elősegíti a civil-közszolgálati kapcsolatok erősödését
Nemzetközi felmérések-Visegrádi országok, NATO, ENSZ- lefolytatásához kialakított és átadott módszertan révén elismertséget jelent az NKE és Magyarország számára

A KÖKK a nemzetközi kutatói hálózat bevonásával a későbbiekben
Fenntarthatósági és társadalmi felelősségvállalási jelentéseket készít, és
közszolgálati karbon-lábnyom számításokat végez. A kutatások egyik célja,
hogy a humanitárius és katonai missziókat fenntarthatósági szempontból
értékelje.
Budapest, 2016-09-03

Dr. Lakatos Péter PhD
egyetemi docens, kutatóműhely vezető
lakatos.peter@uni-nke.hu
+36309702865

Központi rendezvények a Logisztikusok napján
Központi ünnepi állománygyűlés
Mint ahogy az az elmúlt években hagyománnyá vált a központi
logisztikusok napi ünnepi állománygyűlést a HVK Logisztikai Csoportfőnökség, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság és megalakulása óta az MH
Logisztikai Központ közösen szervezi meg. A három szervezet közül kerül ki
a rendezvény főrendezője: váltással hármuk közül az egyik. Így az idén Budapesten, a Honvéd Kulturális Központban, az MH Logisztikai Központ
szervezésében került sor a logisztikusok központi ünnepségére.

323

A rendezvényen a házigazdákon - a HVK Logisztika Csoportfőnökség
megbízott csoportfőnökén Kaposvári László dandártábornokon, az MH
Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokán és a logisztikai erők főnökén, parancsnokhelyettesén, Huszár János vezérőrnagyon és Schmidt Zoltán dandártábornokon, illetve a főrendező, az MH Logisztikai Központ parancsnokán Baráth István dandártábornokon - kívül részt vett Varga János
vezérőrnagy a Honvéd Vezérkar főnökének koordinációs helyettese, Kovács Péter úr, Budapest XVI. kerületének polgármestere, Zombory Miklós úr
Budapest IX. kerület alpolgármestere; Jákob János dandártábornok a HM
Tábori Lelkészi Szolgálat protestáns tábori püspöke; a HVK közvetlen katonai szervezetek parancsnokai, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság és
az MH Logisztikai Központ alárendelt szervezetei.
A rendezvényen részt vettek a civil és katonai szakmai egyesületek vezetői is. A katonai logisztikusokkal együtt ünnepeltek a társ fegyveres szervezetek képviselői: az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos és helyi, regionális szervezeteinek képviselői, a kerületi rendőrkapitányság vezetője is. Az aktív logisztikusokkal együtt ünnepeltek az elődök is, és
meghívást kaptak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Logisztikai
Intézete tanárai és hallgatói is, továbbá két hagyományőrző egyesület képviselői is.

A történelmi zászlók fogadása
A rendezvényen felolvasták dr. Simicskó István honvédelmi miniszter és
dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök a logisztikusok napja
alkalmából írt köszöntő levelét. „Ez a nap a fegyvernemi kultuszt, az együvé
tartozás érzésének felkeltését, annak állandó erősítését szolgálja… Az el324

múlt év nemcsak a szigorúan vett szakmai feladatokról szólt. A katonák legyenek bár a legkülönfélébb szakmák művelői - helyt álltak a határvédelmi
feladatokban, kezdve az Ideiglenes Biztonsági Határzár építésétől annak
élőerős biztosításáig. E nem könnyű feladatok végrehajtásában nagy feladat hárul a logisztikára” – írták.

A rendezvényen elismeréseket is átadtak
Varga János vezérőrnagy, a Honvéd Vezérkar főnök koordinációs helyettese beszédében elmondta: „Az ünnep alkalmából lehetőségünk van visszatekinteni, értékelni, végignézni azt a pályát, amit bejártak, amit közösen bejártunk. Büszkén állíthatom, hogy kivételes időszak áll a hátunk mögött. A
megfeszített munka eredményeként, sikerült elmozdítani a logisztikát a
holtpontról, megszilárdult az irányítási és a vezetési rendszer és realizálódtak a beszerzések. Rögös volt az út, de a nehézségeket – együttműködve a
társzervezetekkel - szerencsésen, nagy szaktudással abszolválta a logisztika”
Beszédében azt is elmondta, hogy „Az ünneplés mellett azonban a mai
nap az emlékezés napja is. Néma főhajtással adózunk azok emlékének,
akik egykor logisztikusként, a szakmai hierarchiában elfoglalt helyüktől függetlenül bajtársakként közöttünk voltak, osztoztak a mindennapi munka során a gyötrelmekben és a sikerekben egyaránt.”
Az ünnepi beszédet követően elismerések átadására került sor. A rendezvényt a MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Központi
Zenekara és a Naszály Együttes színvonalas műsora zárta.
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Magyar ellátó katonák emléktáblájának megkoszorúzása
A központi logisztikusok napi rendezvénysorozat második jeles mozzanata a hagyományokhoz híven a „Magyar Ellátó Katonák emlékére” állított
emléktábla megkoszorúzása. „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és
munkálkodhass a jövőn.” Széchenyi idézettel indította beszédét Schmidt
Zoltán dandártábornok, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság logisztikai
erők főnöke.
A tábornok a továbbiakban úgy fogalmazott: „Most amikor a logisztikus
katonákat ünnepeljük, koszorúinkat elhelyezve mi utódok emelt fővel emlékezzünk, tisztelegjünk elődeink, névtelen hőseink az ellátó katonák emléke
előtt, hiszen köszönettel tartozunk mindazért az elkötelezettségért, elhivatottságért, melyet a haza fegyveres szolgálatáért vállaltak, követendő példát
mutatva az új katonanemzedéknek.”
Majd Zrínyi Miklóst idézve: „Az éhség és szomjúság rontja el inkább a
hadakat inkább, hogysem az erő.” az alábbiakkal zárta beszédét: Az ellátó
katonák munkájának fontossága napjainkban sem vonható kétségbe, hiszen a mindennapi életben is bizonyított, hogy a hadsereg működése a
megfelelő felszerelés, ellátás, és a szakképzett állomány függvénye.
A NATO által megfogalmazott feladatoknak, kihívásoknak mind a honi területen, mind a műveleti területen tevékenykedő ellátó katonáink nemzetünknek elismerést szerezve, megfelelnek.”

A koszorúzás ideje alatt Nagykátai Honvéd Tűzér Hagyományőrző
Egyesület tagjai díszőrséget álltak
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Budapesten, az MH Anyagellátó Raktárbázis laktanyájában álló
emlékműnél rendezett ünnepségen Kovács Péter úr, Budapest XVI.
kerületének polgármestere, Zombory Miklós úr Budapest IX. kerület
alpolgármestere, a jelenlegi logisztikai alakulatok parancsnokai, valamint a nyugdíjasklubok és a hagyományőrző egyesületek képviselői
emlékeztek főhajtással az elődökre.

Koszorút helyeztek el az emlékművön a főváros XVI. és IX. kerületének
polgármesterei
Kerekévfordulós nyugállományú logisztikai vezetők köszöntése
A vendégek a délután további részében az MH ARB telephelyén megtekinthettek az idei év során beszerzett néhány új eszközt és Kolonics Attila
alezredes előadásán keresztül betekintést kaphattak az elmúlt év során
végrehajtott főbb feladatokba.
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Kolonics Attila alezredes, az MH ARB parancsnoka ad elő a nyugállományú
vendégek számára megtartott technikai bemutatón
Az nap zárásaként − mint minden évben a három rendező és a rendezvénynek otthont adó MH ARB vezetői − idén is köszöntötték a nyugállományú, kerek évfordulós egykori logisztikai vezetőket, akik baráti beszélgetések során idézték fel a múlt eseményeit.

Az MH LK parancsnoka Baráth István dandártábornok köszöntötte azokat a
nyugállományú logisztikai vezetőket akik ebben az évben kerek évfordulót
ünnepeltek
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Hadtáp specializáción tanuló honvéd tisztjelöltek
szakmai gyakorlata az MH Logisztikai Központnál
A HVK Logisztikai Csoportfőnökség intézkedése alapján a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem katonai logisztikai alapképzési szak, hadtáp
specializáción tanuló IV. évfolyamos honvéd tisztjelöltek részére
2016. október 17-28. között szakmai gyakorlat került levezetésre az
MH Logisztikai Központban valamint az annak alárendelt MH Anyagellátó Raktárbázis parancsnokságán és bázisain. A 8 fő honvéd tisztjelölt fogadása október 17-én az MH ARB Mátyásföldi parancsnokságán történt.
Az első nap délelőttjén az MH ARB feladatrendszerének ismertetésére, tűz-, munka-, környezetvédelmi foglalkozások végrehajtására,
valamint a Központi Haditechnikai Raktár bemutatására került sor.
Délután a repülőműszaki szakterület bemutatása és az anyagvételezés - anyagkiadás gyakorlati végrehajtása, az okmányo-lás rendjének
ismertetése került terítékre.
Másnap az MH LK feladatrendszere, a KFR készletképzés rendje,
az anyagi-technikai harcérték jelentés bemutatása volt napirenden.
Október 19-én a hadtáp szolgálati ágak feladatai, haderőnemi, fegyvernemi jellemzőik, a haditechnikai szolgálati ágak gazdálkodásának
bemutatása, illetve a hadtáp eszközök üzemeltetése, technikai kiszolgálási, javítási folyamatainak, technológiai sajátosságainak megismerése bővítette a hallgatók ismereteit.
Október 20-án a Lehel úti Bázisparancsnokság bemutatása során
a hallgatók megismerkedtek az intézményi élelmezési szakág munkájával. A megismert témák között szerepelt a szerződések helyzete, az
élelmezési anyagok beszállítása polgári vállalattól, a bevételezés, a
receptúra törzs használata, az anyagkiadás a konyhára, a HACCP 3
előírások ismertetése. A konyha munkájának megismerését célozta
az ételkiosztás, a hideg élelmiszerrel való ellátás eseteinek, az
anyagigénylés és az élelmezési ellátó pont telepítésének bemutatása.
A Lehel úti bázis megismeréséhez a humán szakág bemutatása is
hozzá tartozik. A Központi Humán Raktár bemutatása (anyagtárolás,
kezelés, raktári okmányok vezetése, ellenőrzések rendje, raktári nyil3

Hazard Analysis and Critical Control Points (veszélyelemzés és kritikus ellenőrzőpontok), valójában egy minőségbiztosítási rendszer, de egyben vezetési
rendszer is, célja az élelmiszer-biztonság elérése. (A szerkesztő megjegyzése.)
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vántartások, anyagigénylés-, anyagkiadás menete, okmányai, selejtezési feladatok), és a humán szakági feladatok gyakorlatban történő
megvalósításának ismertetése (antennarendszer kiépítése, telepítése, humán szakanyagok javításba adásának rendje) is megtörtént.
A végzősök a következő napokat ismét Mátyásföldön töltötték. Az
intézményi üzemanyag szakág bemutatta számukra a MOL-tól szerződésre beérkező üzemanyag átvételének lépéseit, minőség vizsgálatát, a kútmérést, a hajtóanyag feltöltést, utalványozást, valamint az
olaj, kenőanyag vételezés, kiadás, elszámolás rendjét. Az intézményi
ruházati szakág is bemutatta raktárát. A hallgatók megismerhették a
személyhez kötés (RFK vezetés), valamint a selejtezés mozzanatait
is, majd betekintést nyertek a Központi Térkép Raktár munkájába is.
Október 25-én Hetényegyházán, a Tábori Üzemanyag Raktár
technikai eszközeinek, működési elvének bemutatására került sor,
majd a látogatók megismerkedtek a laboratórium főbb vizsgálati műszereivel is. A bemutatónak olyan érdekes állomásai voltak, melyeket
csak itt láthattak: szivattyúház, vasúti töltősor, veszélyes hulladéktároló, hordómosó, fagyálló regeneráló üzem.
A következő nap programja is kimondottan zsúfoltnak látszott, hiszen a Központi Személyi Felszerelési Raktárcsoport, a Méretvételi
és Beöltöztető Raktár, a Hímző műhely, a Központi Élelmezési Raktár, a Hűtéstechnikai Javító Műhely, a Központi Humán Javítóműhely,
a Nemzeti Támogató Osztály bemutatása volt soron. Ilyenkor döbbenhet rá hallgató és előadó egyaránt, hogy a képesség alapú logisztikai ellátás milyen szerteágazó és mennyi különféle területet kell lefednie. A nap során még az MH LK Kutatás Fejlesztési Tudományos
és Szabványosítási Osztály is bemutatkozott. A Ruházati Anyagvizsgáló Labor, a Rádiótechnikai Labor bemutatása interaktív módon történt, ahol a hallgatók ki is próbálhatták a megismert eszközök egy
részét.
A szakmai gyakorlat tetőpontjaként Táborfalván, a Tábori élelmezési ellátó pont kialakítása, ideiglenes raktár (sátor) kiépítése után
közös főzésre is sor került.
A gyakorlat zárásaként, a Logisztikai Központ báró Hazay Samu
laktanyájában közösen értékelték a két hét tapasztalatait és tanulságait, majd a jelen lévő szakemberekkel szakmai konzultációra is sor
került.
(Írta: Druzsin József százados, MH ARB)
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Megnyílt Szolnokon a RepTár repülőmúzeum
A 2015-2016. évben az MH Logisztikai Központ alárendelt szervezetei – az MH Légijármű Javítóüzem, az MH Anyagellátó Raktár Bázis és az MH Közlekedési Központ - maximálisan kivették részüket a
szolnoki RepTár kialakításában. A 2016. szeptember elsején tartott
ünnepélyes megnyitón részt vett Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter, Dr. Benkő Tibor vezérezredes vezérkari főnök, Szalay Ferenc
Szolnok város polgármestere, Dr. Beke Ildikó a fejlesztésért felelős
miniszteri biztos, Dr. Kállay Mária kormánymegbízott, Baráth István
dandártábornok, az MH Logisztikai Központ parancsnoka és Dr. Beer
Miklós a Váci Egyházmegye püspöke.
A szolnoki RepTár Szolnok város repülőmúzeuma, egyedülálló repüléstörténeti kiállítóhely Kelet-Európában. A nemzetközileg is jegyzett katonai repülőgép-gyűjtemény, melyet eddig a Szolnoki Repüléstörténeti Kiállítóhelyen látogathatott a közönség, légvédelmi eszközökkel kiegészülve költözött a RepTárba. A Tisza-parti városban, a
hajdani Indóház területén megvalósult gyűjtemény azonban nemzetközi értelemben is egyedülálló és Közép-Kelet Európa egyik legnagyobb repüléstörténeti kiállítása. A RepTárban elhelyezett gyűjteményt a Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakembereinek szakmai
segítségével állították össze. Ugyanakkor a RepTár kialakításához –
komplex szállítási, hatástalanítási és felújítási, festési és szerelési
munkálatokhoz - az MH Logisztikai Központ és alárendelt szervezeteinek, az MH Légijármű Javítóüzemnek, az MH Anyagellátó Raktár
Bázisnak és az MH Közlekedési Központnak az összehangolt, kitartó
kétéves munkájára volt szükség (egy többéves előkészítő szakasz
után).
Ez a múzeum végül jóval több lett, mint egy nagy repülőgép emlékpark. Az itt található nyugdíjazott és restaurált gépek mellett
ugyanis megannyi interaktív eszköz kínál különleges élményt a látogatóknak. A 2,7 milliárd forintos beruházás egyik célja az volt, hogy a
több, kisebb hazai katonai repüléstörténeti kiállítás anyaga egyetlen,
kifejezetten erre a célra kialakított helyen legyen megtekinthető. Így a
látogatók jól strukturált, a modern elvárásoknak megfelelő terekben
gyűjthetnek ismereteket és élményeket, továbbá a történeti jelentőségű gépek állagának megóvása is könnyebb.
Mintegy 6 hektáros területen jött létre az országban egyedülálló katonai repülést és légvédelmet bemutató szakgyűjtemény. A múzeum
több mint 4 500 m2 fedett kiállítóterével, és mintegy 60 000 m2 alapte331

rületével 218 műtárgyat és mintegy 40 repülőeszközt felvonultatva
már mérete okán is figyelemreméltó.

1. ábra. Munkában az MH Logisztikai Központ alárendeltségében
tevékenykedő MH Légijármű Javítóüzem szakemberei
a RepTár project során

2. ábra. A RepTár épülete és a „Cápeti” névre hallgató MiG-21 vadászrepülőgép. Háttérben egy L-39 Albatros
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Az újonnan felépített 3000 négyzetméteres csarnokban körbejárhatóak a kiállított gépek, sőt egyesekbe be is ülhetnek a látogatók.
Ebből is kiemelendő az Indóház, mely Szolnok műemléki védelem
alatt álló épülete, egyben Magyarország legrégebbi vasútállomása. A
klasszicista stílusú épületet eredeti pompájában, ugyanakkor a katonai repülés tematikájával és modern, innovatív technikai eszközökkel
kiegészülve vehetik birtokba a látogatók. A helyben bérelhető
tableteken és az okostelefonra letölthető alkalmazáson keresztül áttanulmányozhatják a repülőgépek történetét és technikai adatait.
Leginkább a főépület gyűjteménye kiemelendő. A kiállított tárgyak
között muzeális értékű hadirepülőgépek, helikopterek, haditechnikai
eszközök éppúgy megtalálhatók, mint a hajtóműmodellek, és a hazai
repüléstörténet egyéb relikviái. A gyűjtemény nem csak kibővült és
méltó elhelyezést kapott, de az átköltöztetéssel egész évben látogathatóvá is vált. Az Indóházban a hazai katonai repülés történetét feldolgozó kiállítás várja a látogatókat, akik megismerkedhetnek a korabeli repülő egyenruhákkal, rangjelzésekkel, a fegyverekkel és azokkal
a fontos eseményekkel, amelyek meghatározták a magyar légierő
történetét.
Egy szélcsatornában kipróbálható, milyen erővel tolja a hajtómű a
repülőt. Az áramlás tanulmányozására gombnyomásra füstöt áramoltathatunk egy makett körül. A kiállított repülőszerkezeteken túl – melyek közül többnek a botkormánya mögé is beülhetünk – megannyi
érdekesség várja a látogatót: hajtóművek, légvédelmi eszközök, különböző relikviák segítenek megismerni a magyar repülés történetét.
A haditechnika iránt érdeklődők örömére minden repülőgép, helikopter részletes specifikációval kerül bemutatásra.
Akiket az adatok kevésbé kötnek le, azok számára interaktív és
elektronikai eszközök teszik élvezetessé a múzeumi sétát. A 4D moziban és szimulátorok segítségével kipróbálható, hogy milyen érzés
katonai repülőt és helikopterek vezetni. A RepTár ugyanis nemcsak
kiállítóhely, de élményeket és szórakozást kínáló tematikus park is,
amely a repülés szerelmesei mellett remek kikapcsolódást kínál családoknak, baráti társaságoknak. A gyerekeket játszótér, a felfrissülni
vágyókat kávézó, a kalandorszívűeket pedig akadálypálya várja.
Az átadóünnepségen Szalay Ferenc polgármester úr tartotta a
megnyitó beszédet. Beszédében elmondta, hogy olyan létesítmény
jött létre, mely egész Szolnok város büszkesége lett. Nem csak a kerítésen belüli terület újult meg, de a tágabb környezet is minőségi vál333

tozáson esett át. A városrehabilitációs program keretében az óváros
lakóinak életminősége is javult a RepTár létesítményével, melynek
fejlesztése az átadást követően is folyik majd tovább. Az új épületek
létrehozása mellett sikerült a terület régi arculatát is megőrizni, hiszen
az indóház, a vízház, a raktárépület mind a vasút egykori működésére utalnak. Ezek az épületek műemléki felújítást követően új funkciót
kaptak és kiállítótérként hasznosulnak. Nyomatékosan hangsúlyozta,
hogy az iparát vesztett város számára kiemelkedően fontos a turisztika és az idegenforgalom fejlesztése. Az országban egyedül álló katonai repülést és légvédelmet bemutató szakgyűjtemény mágnesként
vonzza majd a látogatókat, mely munkahelyeket teremt a Szolnokiaknak. A Polgármester Úr beszédében kiemelte, hogy Szolnok katonaváros, mely mindig otthont tudott adni a Honvédségnek, az pedig
mindig erősítette a települést. Ez a régi kapcsolat fejlődik most tovább
a múzeummal. Halvány célzást arra is tett, hogy a gyűjtemény régi
helyét, a repülőtér bejáratánál kialakított parkot sem felejtették el, hiszen a „nagy vasak” felújításukat követően továbbra is ott kerülnek
kiállításra. Összegezve beszédét, hangsúlyozta, hogy a Honvédség,
a MÁV és Szolnok Város Önkormányzata együtt dolgozik Szolnokért
és itt az összefogás és együttműködés szép példáját láthatjuk egy
valódi sikertörténet okán.
Másodikként Simicskó István honvédelmi Miniszter Úr mondott beszédet, melyet egy Ciceró idézettel kezdett. Arra utalt, hogy bár az
átlagembereknek a legjobb, legkiegyensúlyozottabb az élete, mégis
mindig a nagy egyéniségek formálták a világot. A honvédelmi miniszter nemzetközi értelemben is egyedülálló gyűjteménynek nevezte a
szolnoki RepTár Interaktív Repüléstörténeti Kiállítóhelyet. A tárcavezető méltatta Szolnok kiemelkedő léptékű fejlődését, magáról a településről pedig, mint katonavárosról beszélt, mely „Magyarország biztonságának egyik fellegvára.” [2] Simicskó István hozzátette, minden
múzeum értéktár, a múlt iránti tiszteletet fejezik ki.
A miniszter hangsúlyozta: „ez a létesítmény is hűen tükrözi, hogy
van mit védenünk, van mit őriznünk és van örökségünk, melyet bemutathatunk mindazoknak, akik nem ismerik és átadhatunk gyermekeinknek.”[2] Véleménye szerint a kiállítás megmutatja, hogy 1914-től
napjainkig milyen nagy tetteket vittek végbe nagy emberek a közjó
gyarapítása érdekében. A Miniszter Úr figyelmeztetett, hogy minden
technikai csoda tud használni és ártani is az embernek, ezért nagyon
fontos, hogy jó ügyért, jóra használjuk tudásunkat, eszközeinket!
Megjegyezte, Szolnok mindig is sokat adott a nemzetnek sportban,
honvédelemben, szolgálatban.
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Végül Beer Miklós Püspök Úr osztotta meg ünnepi gondolatait a
megnyitó közönségével. Felhívta a figyelmet arra, hogy ismerjük fel,
mekkora lehetőségek vannak a kezünkben, buzdított is, hogy éljünk
velük! Ugyanakkor rámutatott a felelősségünkre is, ugyanis a lehetőségekből feladatok is forrásoznak, különösen abban a tekintetben,
hogy az emberek – civilek, városlakók, látogatók, katonák – közelebb
kerüljenek egymáshoz. A Miatyánk ökumenikus imádságának szavaival zárta beszédét, majd átvágásra került az átadást szimbolizáló
nemzeti színű szalag.
A megnyitó műsorának tarka sokaságából kiemelésre érdemes
eseményként kell említenünk a Gripen kötelék alacsonyan végrehajtott, hangos áthúzását a múzeum fölött, a Nemzeti Lobogót vontató
Mi-8 helikopter tiszteletkörét, és az ejtőernyős válogatottunk 3 tagjának látványos célba ugrását.
A fogadást követően mód nyílt a kiállítás megtekintésére, mely valóban minden képzeletet és várakozást felülmúlt. Az MH Légijármű
Javítóüzem szakembereinek köszönhetően minden kiállított repülőgép teljes felújításon esett át. Munkájuk eredményeképpen a szolnoki
RepTár igényesen kialakított szakgyűjtemény lett szakszerűen átfestett repülőgépekkel. Láthatóak itt az első, fából, vászonból és zongorahúrból készített kezdetleges gépek, az első és a második Világháború harci gépei, de felfedezhetjük a polgári repülés emlékeit is. Vitorlázó repülők, sport és kiképző gépek, különleges, kísérleti járművek,
motorok, hajtóművek, légcsavarok, metszetek és roncsok egyaránt. A
kiállítás a kor követelményeinek megfelelően teljesen akadálymentes,
és maximálisan interaktív. Készíthetünk magunknak „pilóta igazolványt”, melyet e-mailben azonnal haza is küldhetünk, vagy kipróbálhatjuk magunkat a MiG-29-es vadászrepülő szimulátorában is. Ha
megállunk egy tárgy, egy repülőgép előtt, nem csak hagyományos
módon olvashatunk róla, a legtöbb helyen érintő képernyős felületen
további képeket láthatunk, információkat szerezhetünk. Aki még behatóbb élményt szeretne szerezni a repülésről, úgy hogy valójában
nem száll fel, az a 4D-s moziban halmozhatja ismereteit és élményeit.
Megfáradva a sok látványtól, valódi repülőgép-ülésekben pihenve
dolgozhatjuk fel tapasztalatainkat. Közben filmeket tekinthetünk meg
a repülés történetéről, vagy hanyag mozdulattal lapozgathatjuk az
érintőképernyős tablókat és asztalokat.
Úgy gyerekeknek, mint felnőtteknek, korosztálytól függetlenül maximálisan ajánlható program a RepTár megtekintése!
(Összeállította: Druzsin József százados)
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A Magyar Honvédség Logisztikai Központ és alárendeltjeinek
részvétele az Immediate Response 2016 gyakorlaton és a
Logisztikusok rajversenyén (Logistic Super Squad Competition)
Szlovéniában
A Szolvén Logisztikai dandár parancsnokának meghívására magyar csapat is érkezett a hagyományteremtő szándékkal rendezett
nemzetközi járőrbajnokságra a szlovéniai Kranjba. A hazaiak mellett
horvát, osztrák és magyar logisztikus katonák is részt vettek a
2016.09.18-21. között megrendezett, logisztikus katonákat próbáló
megmérettetésen.
A versenyen az MH Logisztikai Központ parancsnoka, Baráth István dandártábornok is jelen volt, aki a házigazda parancsnok, Milan
Zurman dandártábornok, illetve Andreas Persteiner vezérőrnagy, az
Osztrák Fegyveres Erők Összhaderő-nemi Támogató Parancsnokság
parancsnokának, valamint Mladen Fuzul vezérőrnagy, a Horvát
Fegyveres Erők Támogató Parancsnokság parancsnokának társaságában tekintette meg a versenyt.

Az MH Logisztikai Központ parancsnoka, Baráth István dandártábornok a logisztikusok rajversenyének díjkiosztóján, Szlovéniában
A Magyar Honvédséget az MH Logisztikai Központ kilenctagú csapata képviselte. A négy országból érkezett nyolc csapat egy 17 kilométeres, jelentős szintkülönbséggel és számos elméleti, valamint
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gyakorlati feladattal nehezített pályán hajtotta végre a járőrfeladatot.
A magyar csapat tagjai:
Major Gábor zászlós (MH LK),
Vajda Zsolt főtörzsőrmester (MH KKK),
Kamenyiczky Balázs főtörzsőrmester (MH ARB),
Bodolay Zsolt törzsőrmester (MH ARB BP Gödöllő),
Szabó Tamás törzsőrmester (MH ARB BP Gödöllő),
Gyetvai László őrmester (MH ARB),
Bartos Nándor szakaszvezető (MH ARB),
Besenyei Péter szakaszvezető (MH ARB),
Goszpodinoff István őrvezető (MH ARB) voltak.
Az első nap az 1000 km-es utazással telt a csapat számára. A második napon módjuk nyílt az egyes feladatelemek gyakorlására, erőfelmérésére. A harmadik nap a verseny végrehajtásával telt. A négy
országból érkezett nyolc csapatnak 17 kilométeres hegyi terepen,
800-900 méteres hegyek között kellett elméleti, és gyakorlati feladatokkal nehezített pályán járőr jellegű menetet végrehajtani. A feladatokat nehezítette a 20 kg-os hátizsák és a személyi lőfegyver. Két
csapattag harctéri hordágyat is cipelt. Az állomásokon, hasonlóan a
magyar gyakorlathoz, páncélozott szállító harcjárművet (APC) kellett
tolni mintegy 50 m-es távon. Egészségügyi feladatként sebesült társ
harctéri sérülését látták el tourniquet segítségével, majd a sebesültet
hordágyon szállították el 100 méterre. Tájolási feladatként irányszöget mértek laptájolóval, majd a gránátdobás következett. Hátra volt
még a szennyezett terepszakasz leküzdése gázálarcban, egy 150
méteres szakasz sebesült szállítással és rádión történő bejelentkezéssel egybekötve. Vízi átkelést is végrehajtottak, hegymászó beülővel biztosítva két kifeszített kötél között. A feladatsor lőtéren ért véget,
ahol minden versenyző saját fegyverével küzdötte le a 100 méterre
kihelyezett pisztolycélokat 5 lövésből, karabéllyal. Az akadályok leküzdése olyan jól sikerült, hogy sehol sem kaptak a feladat végrehajtásért hibapontot. A csapat „senkit nem veszített el”, mindenki célba
ért.
A parancsnoki látogatás második napján a delegációk és vezetőik
– köztük az MH Logisztikai Központ parancsnoka, Baráth István dandártábornok - megtekintették a Szlovéniában megrendezett idei legnagyobb nemzetközi gyakorlatot, az Immediate Response 2016-ot. A
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szeptember 9-23. között megrendezet gyakorlaton az Egyesült Államok és Nagy-Britannia, illetve Szlovénia és Magyarország, továbbá
Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Koszovó, Makedónia,
Montenegró haderejének elemei vettek részt 1900 fős összlétszámmal. [1] A gyakorlat résztvevői a migrációs válságkezelés egyes elemeit gyakorolták. A többnemzetű, zászlóaljszintű, úgynevezett számítógéppel támogatott törzsvezetési és századszintű harcászati gyakorlaton a Magyar Honvédséget az MH 43. Híradó és Vezetéstámogató
Ezred, valamint az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis katonái képviselték.
A rendezvény kiváló lehetőséget biztosított harcászati szintű tervezési, szervezési és végrehajtási folyamatok közös gyakorlására. Az
alegységek gyakorolhatták támadó műveleteik légi tűztámogatását,
valamint a humanitárius segítségnyújtás során lehetséges tömeges
sérültkimenekítés és -ellátás feladatit a ROLE-2 tábori kórházban. (A
ROLE-2 szintű egység már olyan létesítmény, ahol az életmentésen
túl sebészeti beavatkozásokra és egyéb vizsgálatokra − például CT,
röntgen −, illetve fogászati kezelésre is lehetőség van. A ROLE-2
szintű egészségügyi ellátó központhoz helikopter is tartozik. [5]) A
gyakorlaton fejlett logisztikai technológiák is alkalmazásra kerültek.

Az amerikai 173. légideszant dandár támogató zászlóaljának élelmezési és vízellátási szakasza által alkalmazott légi szállítható víztisztító
berendezés puhafalú tartály-eleme az Immediate Response 2016
gyakorlaton
338

Az amerikai 173. légideszant dandár támogató zászlóaljának élelmezési és vízellátási szakasza olyan fejlett logisztikai technológiát is
bemutatott a gyakorlaton, mint a légi szállítható víztisztító berendezések alkalmazása. [3]
(Összeállította: Druzsin József százados, MH ARB)
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