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AZ MH TELEPÍTHETŐ KATONAI TÁBOR RENDSZERÉ-
NEK KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐ-

SÉGEI 

Absztrakt 
Cikkemben bemutatom a komplex, telepíthető katonai táborrendszer 
kialakításának szempontjait, követelményeit, valamint a szövetséges 
országokban alkalmazott és a Magyar Honvédség Logisztikai Köz-
pont által kialakított rendszert és továbbfejlesztésének feladatait. 

Kulcsszavak: katonai tábor, komplex, telepíthető táborrendszer, lo-
gisztika 

Bevezetés 

A Magyar Honvédség (továbbiakban: MH) alapfeladatai feltételezik 
és megkövetelik a katonai szervezetek azon képességét, hogy azok a 
kiépített infrastruktúrától távol, a saját eszközeikre és készleteikre 
alapozva is képesek legyenek erőiket, eszközeiket elhelyezni, ellátni 
és azok folyamatos működését biztosítani. Ilyen komplex tábori elhe-
lyezési és ellátási képességgel Magyarországon az MH-n kívül kevés 
szervezet rendelkezik, ezért ennek alkalmazására nem csak kizáró-
lag katonai műveletek, hanem egyéb feladatok, például katasztrófa-
védelem során is szükség van. Ez különösen igaz a lakott települé-
sektől, kiépített infrastruktúrától és épületektől mentes területeken. 

Az MH tábori logisztikai eszközei még túlnyomórészt a rendszer-
váltás előtt kerültek beszerzésre. Ebben az időszakban a katonai tá-
borral szemben a fő követelmény a lehető leggyorsabb áttelepíthető-
ség volt. A személyi állomány kényelmi funkciói nem játszottak lé-
nyeges szerepet, így ezen eszközök hosszabb idejű táboroztatásra 
nem is alkalmasak. Az új eszközbeszerzések elmaradása miatt az 
MH jelenlegi készletéből a csapatok tábori elhelyezése csak jelentős 
korlátokkal és részlegesen biztosítható. A jelenleg alkalmazott tábori 

                                                 
1  Erdődi Zsolt Béla1. E-mail: erdodi.zsolt@mil.hu 
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pihentetési- és munkafeltételek hiányosak, elavultak, sok esetben 
rossz műszaki állapotúak. A tábori elhelyezéshez egységes készlet 
jelenleg nem áll rendelkezésre, annak egyes elemi különböző szakte-
rületek eszközeiből ugyan ideiglenesen összeállíthatóak, de ezek 
csak jelentős polgári szolgáltatások igénybevételével biztosíthatóak. 

A hazai tábori eszközök műszaki színvonala több generációs, ese-
tenként 50-60 éves elmaradást mutat a kor és az Észak-atlanti Szer-
ződés Szervezete (továbbiakban: NATO) többi tagországa által al-
kalmazott technológiák színvonalától. Ezek a hiányosságok különö-
sen akkor érzékelhetők, ha az MH készletei más NATO nemzetek 
eszközeivel párhuzamosan jelennek meg, mint a „Capable Logistician 
2015” gyakorlat (továbbiakban: „CL-15” gyakorlat) végrehajtása so-
rán. Az MH készleteiből a jelenlegi legnagyobb feladatunk, a Közös 
Akarat (továbbiakban: KA) és az Ideiglenes Biztonsági Határzár (to-
vábbiakban: IBH) támogatása során sem tudtunk kialakítani olyan 
komplex tábori készleteket, melyek az elhelyezési és munkafeltétele-
ket a kor színvonalán, hosszabb távon is biztosítanák. 

A wales-i NATO csúcstalálkozón elfogadott Készenléti Akcióterv-
ben megfogalmazott, a reagáló képesség növelését célzó, Nagyon 
Magas Készenlétű Összhaderőnemi Műveleti Kötelék (továbbiakban: 
Very High Readiness Joint Task Force (VJTF)), valamint az Európai 
Unió (továbbiakban: EU) harccsoport felkészítése és alkalmazása, 
továbbá a nagy láthatóságú nemzetközi gyakorlatok számának növe-
kedése is alátámasztja a mobil elemekből álló komplex, telepíthető 
táborrendszer (továbbiakban: telepíthető tábor) kialakításának szük-
ségességét. 

A komplex, telepíthető táborcsomag a NATO több tagországában 
is futó program. A NATO Támogató és Beszerzési Ügynökség (NATO 
Support and Procurement Agency, továbbiakban: NSPA), valamint az 
Európai Védelmi Ügynökség (European Defence Agency, továbbiak-
ban: EDA) is kiemelt programjai közt szerepelteti. 

Ezen telepíthető táborrendszerek mintául szolgálnak képességeink 
kialakítására, ugyanakkor jelenlegi költségvetési forrásaink nem te-
szik lehetővé számunkra ezek egy csomagban történő beszerzését. 
Az MH Logisztikai Központ (továbbiakban: MH LK) 2015-ben meg-
kezdte a tábori készletcsoportok kialakítását, a hiányzó eszközök be-
szerzését. Az első komplex készletcsoport meglévő eszközei 2016 
szeptemberében a Safety Fuel 2016 gyakorlaton, az MH Pápa Repü-
lőbázison telepítve kerültek bemutatásra. 



 

104 

1. Katonai táborrendszerek kialakításának szempontjai 

1.1. Katonai tábor fogalma, formái 

„A laktanyán kívül, a terepen a csapatok elhelyezésére szolgáló 
objektum. A táborok lehetnek állandó jellegűek és ideiglenesek”2 

A tábori elhelyezés ideiglenes jellegű elhelyezés. A táborokat a 
laktanyákra előírtak értelemszerű alkalmazásával kell berendezni, 
belrendjüket, őrzésüket ennek megfelelően szabályozni.3 A NATO 
tagországok a katonai táborokat a tervezett alkalmazás időtartamá-
nak megfelelően, általában az alábbiak szerint csoportosítják4: 

Megnevezés Időtartam 
0 Camp5 (SKELETON6) (pl. kiképzés) 0-3 hónap 
1 Camp (Tier7 1) (pl. gyakorlatok) 3-6 hónap 
2 Camp (Tier 2) (pl. Koszovó, Irak)  6 hónap-2 év 
3 Camp (Tier 3) (pl. Kabul, Afganisztán) 2 évnél hosszabb 

A lépcsőzetes megközelítés alapján a tervezett alkalmazás időtar-
tama szerint 3 fokozatot különböztetünk meg: 

 teljes mozgathatóság; 

 részleges mozgathatóság; 

 részlegesen épített. 

A rövid időtartamú táborok esetében, illetve a település kezdetén a 
rendszeresített tábori eszközök, ezen belül a mobil eszközök alkal-
mazása és a sátras elhelyezés dominál. A kitelepülések időtartamá-
nak növekedésével a sátrak helyét átveszik az ISO8 20’ fémvázas 
szabvány konténerek mind a pihentetési, mind a munkahelyek és 
szolgáltató létesítmények vonatkozásában is. A tartós építmények és 
                                                 
2  Megjegyzés: Katonai Lexikon, Zrínyi Katonai Kiadó – Bp. 1985. ISBN 963-326-

178-3, p. 534. 
3  Ált/23 Az MH Szolgálati Szabályzata, 158.1. pont 
4  UK HQ Joint Force Logistics, Combat Service Support Planning Handbook, pp. 

2-17 
5  Camp: sátortábor, tábor 
6  Skeleton: csontváz, váz, lecsupaszított 
7  Tier: sor, szint 
8  ISO (Nemzetközi Szabványosítási Szervezet szabványa, International Organiza-

tion for Standardization) 
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konténerek alkalmazása egyre jobb munka- és elhelyezési körülmé-
nyeket, nagyobb biztonságot nyújt a települő katonai szervezet részé-
re. 

1.2. A tábori eszközöknek, berendezéseknek az alábbi alapvető 
követelményeknek kell megfelelniük 

1.2.1. Telepíthetőség 

A mobil tábori készlet (rövid idejű működésre tervezet tábor) ele-
meit a lövész katona a kiképzést követően szakmai előképzettség 
nélkül, speciális szerszámok mellőzésével, kézi erővel legyen képes 
telepíteni és használni.  

Rövid idő alatt a környezeti tényezőktől (időjárás, feladat jellege) 
függetlenül telepíthető, bontható és málházható legyen.  

A hosszabb idejű működésre tervezett táborok elemeinek a katonai 
szállító- és anyagmozgató eszközök alkalmazásával gyorsan telepít-
hetőnek, egymáshoz csatlakoztathatónak, bonthatónak és málházha-
tónak kell lennie. 

1.2.2. Tartósság 

Széles hőmérsékleti tartományban (–25 és +60 fok között) por- és 
nedvességálló kivitelben legyen képes hosszú idejű használatra.  

Az eszköz külső burkolata álljon ellen a környezeti hatásoknak (vi-
har, csapadék, hő, napsugárzás), a színezete ne változzon.  

Viseljen el kisebb mértékű, de akár rendszeres dinamikus terhe-
lést, fizikai behatást használatának korlátozása nélkül.  

A kültéri igénybevételre tervezett eszköz burkolati színezése iga-
zodjon felhasználási környezetéhez. Az alkalmazott eszközök színe 
lehetőleg legyen egységes (NATO színkód). 

1.2.3. Modul-rendszerű alkalmazhatóság 

Az egyes elemek úgy kerüljenek kialakításra, hogy tegyék lehetővé 
az elemek összekapcsolhatóságát rendszerben történő alkalmazha-
tóságát. Rendszeren belül bővíthető vagy a rendszerből kivéve önálló 
működtetésű legyen (modularitás). 
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1.2.4. Rugalmas felhasználás 

Az eszköz legyen alkalmas széles körű – akár a tervezett felhasz-
nálástól eltérő – igénybevételre is (pl. hálózati, aggregátoros és ak-
kumulátoros áramellátás, eltérő felhasználás). 

1.2.5. Szállíthatóság 

A hatékony helykihasználás érdekében egymásra rakodható, egy-
máshoz illeszthető és a különböző szállítási alágazatok (vasúti-, köz-
úti-, édesvízi-, tengeri-, légiszállítás) bevonásával, illetve ezek kombi-
nált alkalmazásával, valamint egységrakomány-képző (raklap, konté-
ner stb.) eszközökön szállítható legyen. 

1.2.6. Üzemeltetés 

Kialakítása feleljen meg a magyar, az EU és a NATO szabványok-
nak. Üzemeltetése ne igényeljen speciális szakértelmet, eszközöket. 
Tervezett alkalmazási ideje alatt gondozási igénye mérsékelt legyen. 
Az üzemeltetéshez csak a piacon általánosan hozzáférhető anyago-
kat (üzemanyag, kenőanyag stb.) használjon. 

2. A NATO és EU tagországokban alkalmazott komplex 
tábori készletek és azok elemei 

2.1.  A telepíthető tábori képesség fejlesztésének szükségessége 

A NATO- t a következő tényezők késztették a telepíthető tábori ké-
pesség fejlesztésének kezdeményezésére: 

 a jelenlegi biztonsági környezet a reagáló képesség a katonai 
szervezetek telepíthetőségének fejlesztését, ennek érdekében 
az erők, eszközök és anyagok gyors mozgatását követelik 
meg; 

 a VJTF várható műveleti területein a Befogadó Nemzeti Támo-
gatás (továbbiakban: BNT) képességei elégtelenek, illetve hiá-
nyosak, vagy kevés az idő a telepítésükre; 

 kevés tagország rendelkezik önállóan telepíthető, fenntartható 
és áttelepíthető tábori képességgel; 
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 korábban a NATO által a közös képességek megteremtésére 
irányuló kezdeményezések („Smart Defense”9) ezen a terüle-
ten hatékonyabb logisztikai megoldásokat eredményezhetnek, 
emellett az együttműködés és alkalmazhatóság szintjét is eme-
lik. 

A prágai 2002-es NATO csúcsértekezleten döntés született a 
komplex telepíthető táborkészletek kialakításáról és beszerzéséről, 
abból a célból, hogy támogassák a NATO törzsek és a NATO tagor-
szágok gyakorlatainak végrehajtását. 

2.2. NSPA telepíthető tábor program 

2.2.1. NSPA tábori képesség elvei 

Jellemzők: 

 különböző védelmi szintek; 
 különböző komfort fokozatok; 
 csökkentett logisztikai (ökológiai) "lábnyom"; 
 nagyfokú hajlandóság a közös/ többnemzeti megoldásokra. 

Táborok fejlesztése, kialakítása: 
 teljes mozgathatósággal rendelkező mobil táborkészlet, nem-

zeti („tier 1”) képességgel; 
 NSPA, többnemzetű részlegesen mozgatható táborkészlet 

(„tier 2 és 3”) képességgel. 

2.2.2. NSPA komplex telepíthető táborrendszer (Complex Deployable 
camp system, továbbiakban CDcs) felépítése: 

 tábori munka és szálláshelyek (sátras/ konténeres); 
 mobil konyhák, kórházak (segélyhelyek); 
 tábori bútorzat és kiegészítő felszerelés; 
 őrzés- védelmi eszközök; 
 közművek (víz és szennyvíz), villamosenergia és környezetvé-

delmi eszközök; 
 műszaki- technikai eszközök. 

                                                 
9  „Smart Defense”: okos védelem. Kevesebbért, akár többet nyújtani a NATO 

tagállamoknak együttműködési programok megteremtésével, NATO chicagói 
csúcs 2012. május 
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Kicsi és közepes telepíthető (Vezetési pont, Headquarters, továb-
biakban: HQ) tábor: 

A NATO Biztonsági Beruházási Program (NATO Security 
Investment Program, továbbiakban: NSIP) terhére 2,2M EUR 100 fős/ 
7,5M EUR 200 fős komplex, 5 napon belül kezdeti ellátási képessé-
get biztosító táborkészlet kialakítása és beszerzése. 

 

1. ábra. NSPA táborkészlet telepítve a „CL-15” gyakorlaton10 

Nagy telepíthető (HQ) tábor: 

Az NSIP terhére 140M EUR 4500 fős komplex telepíthető tábor-
készlet kialakítása és beszerzése. 30 napon belül telepíthető. 2 éves 
folyamatos működésre alkalmas, 20 év élettartamra tervezett. 

NATO Reagáló Erők (NATO Response Force, továbbiakban: NRF) 
komplex táborkészlet (300 fős készlet, kiegészíthető 1200 főig) 

 fejlett technológiájú, gyorsan telepíthető és áttelepíthető, kom-
pakt, mobil, könnyű és összekapcsolható; 

 kollektív védelem bakteriológiai és vegyi harcanyagok ellen; 

 légi (C-130) úton, vasúton, tengeren szállítható; 

 maximum 5 nap alatt telepíthető. 

                                                 
10  NSPA táborkészlet, „CL-15” gyakorlat, MH BHK „0” pont, 2015. 
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2.3. Norvég (Telepíthető) Alaptábor Koncepció (Base Camp 
Concept, továbbiakban: BCC) 

2010-11-ben a Magyar Honvédség Nemzeti Támogató Elem Afga-
nisztán 2. váltása támogató részlegvezetőjeként (pkh.) Mazar-e 
Sharifban teljesítettem szolgálatot. Itt ismerkedhettem meg a Norvég 
Haderő (továbbiakban: NAF) katonai bázisával, melyet a NAF az 
NSPA –val közösen eredetileg 200 fős tábori készletként alakított ki, 
de ez 2 további konyhakonténer telepítésével 600 fő kiszolgálására 
volt képes. Eredetileg két éves használatra a stacioner építmények 
megépítéséig tervezték, de a komplexum több mint 8 évig üzemelt, 
ezzel bizonyítva tartósságát és sokoldalú alkalmazhatóságát. A BCC 
rendszer kapacitása 200 fő (STANAG 437011-AECTP 20012), 40 klt. 
20’ ISO konténer, 50 klt. (NM240) többcélú sátor. 

Konténeres kialakításban: 
 konyha; 
 szaniter (WC, fürdő); 
 mosoda (6-6 db ipari mosó- és szárítógép); 
 hulladékégető; 
 hűtő/ fagyasztó (gázolaj és elektromos üzemű); 
 tisztítószer, vegyi anyagok; 
 energiaellátás (4500 kVA dízel-generátor), 
 egyes raktárak. 

Sátras kialakításban: 
 szállás; 
 étkezés; 
 iroda / eligazító; 
 ROLE 1.; 
 szabadidő - sport; 
 kápolna; 
 egyes raktárak. 

                                                 
11  STANAG (Egységesítési Egyezmények, Standardization Agreement for proce-

dures and system and equipment and components) 
12  AECTP (Szövetségi Környezetvédelmi Feltételek és Teszt Kiadványok, Allied 

Environmental Conditions and Test Publication) 
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3. Az MH telepíthető tábor képességének fejlesztése, 
alkalmazói követelményei 

Az MH-nak egyszerre kell megújítani képességeit az ideiglenes tá-
bori kitelepülés, hagyományos tábor kiépítéséhez szükséges eszkö-
zök vonatkozásában, és kialakítani olyan telepíthető tábori egység-
készleteket, melyek alkalmasak tartós tábori vagy helyi infrastruktúrá-
ra rátelepült elhelyezés biztosítására is. 

Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (továbbiakban: MH ÖHP) 
a „CL-15” gyakorlaton alkalmazott tábori elhelyezési készlet alkalma-
zásának tapasztalatairól szóló jelentésében a következő alkalmazói 
igényeket is megfogalmazta13: 

„A honi és külföldi műveleti követelményeknek is megfelelő, első 
körben 4x500 fős (összesen 2000 fős) önálló vagy részlegesen 
önálló tábori képességcsomagok beszerzése. Az egyes modu-
loknak a feladat követelményének, illetve a rendelkezésre álló infra-
struktúra meglétének és megbízhatóságának alapján a készletből 
leválaszthatónak kell lennie.” 

Az egyes modul-elemeknek biztosítania kell: 

 a pihentetést; 

 a munkafeltételeket (vezetési, munka, és eligazító sátrak); 

 a higiéniás szükségleteket (WC, mosdó, fürdőkonténer/sátor); 

 a tábori élelmezési ellátást (konyha és étterem modul); 

 az önálló elektromos áramellátást (diesel-aggregátor farm, 
elektromos elosztók, vezetékrendszer stb.); 

 a tábor és a telephely térvilágítását; 

 a szennyes ruházat mosását, szárítását; 

 a kulturális és jóléti szolgáltatásokat; 

 a rendszerek vízellátását és a keletkezett szennyvíz gyűjtését; 

 a pihentetési, munka és kiegészítő berendezéseket; 

                                                 
13  Tóth Erik alezredes, Jelentés a „CL-15” gyakorlaton alkalmazott tábori elhelye-

zési készlet alkalmazásának tapasztalatairól 2015.12.10. nyt. szám: ÜEF/ 51– 
77 /2015. 
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 a raktározási funkciókat; 

 a 24 órás szolgálati funkciókat; 

 a táborvédelmet; 

 a tábori javítóképességet; 

 az önálló táborüzemeltető-képességet. 

A sátrakat el kell látni a mai kor követelményeinek megfelelően sá-
torhűtő-fűtő rendszerrel, saját sátor padozattal, belső elektromos és 
világítási rendszerrel. Az egyes sátraknak egymással bővíthetőknek 
kell lenniük. A kiképzett állománynak képesnek kell lennie a tábor 
telepítésére és üzemeltetésére, kisebb javítások és karbantartások 
elvégzésére. 

A készletek kialakítását követően szükséges az azt üzemeltető 
szervezet létrehozása, vagy a meglévő szervezet feladatrendszeré-
nek bővítése. 

4. Az MH telepíthető táborrendszer beszerzési lehető-
ségei 

1. Az MH meglévő tábori elemeinek képességbe rendezése és fej-
lesztése, kiegészítése új eszközökkel, lépcsőzetes beszerzés: 

Előnye a legkisebb beszerzési erőforrás- szükséglet és a költségek 
időbeni ütemezhetősége. Hátránya, hogy a meglévő eszközöket is 
fejleszteni és átalakítani kell, így egységes rendszerbe illesztése csak 
kompromisszumok árán biztosítható. A képesség kialakítása hosz-
szabb időt vesz igénybe. 

2. Az NSPA-nál meglévő, fejlesztés alatt álló telepíthető tábori készlet 
(SMART DEFENSE) igénybevétele: 

 "A verzió": csatlakozás az Operational Logistics Support Part-
nership (Műveleti Logisztikai Támogatási Partnerség, további-
akban: OLSP) nemzet meglévő képességéhez; 

 "B verzió": csatlakozás a NATO meglévő képességéhez; 

 "C verzió": új képesség kialakítása. 
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A teljes tábor komplexen (tárolás, fenntartás, szállítás, telepítés, 
üzemeltetés, képzés) biztosított, kipróbált, magas színvonalú szolgál-
tatás. Az alkalmazásmentes időszakban nem jelentkezik költség, 
ugyanakkor a szállítás és üzemeltetés költsége a változatok közül a 
legmagasabb. Korlátozott a rendelkezésre állás, illetve nemzeti fel-
adatokra nem alkalmazható, így nem biztosítja valamennyi területen 
az ellátást. 

3. Telepíthető tábori készlet egyben, saját beszerzéssel: 

Saját beszerzésnél biztosítható a magyar alkalmazói igényeknek 
való teljes megfelelés, moduláris beszerzés és kialakítás, de nagy 
ráfordítást igényel. A komplex beszerzés tetemes, egy összegű költ-
séget jelent (NSPA 2000 fős kb. 75 - 140M EUR). A beszerzési eljá-
rás időszükséglete nagy. 

4. A szükséges képességek létrehozása HM gazdasági társaságok 
beszerzése által: 

A HM gazdasági társaságnak nagy összegű hitelt kell felvennie a 
beszerzéshez. Az MH-nál jelentkező költségek hosszú távon a be-
szerzésnél magasabbak, de elnyújthatóak, ütemezhetőek. A rendel-
kezésre állásnak hatalmas a költségigénye. A telepítés, üzemeltetés 
és civil szolgáltatások egy szerződés keretében biztosíthatóak. A be-
szerzési eljárás időszükséglete rövidebb, mint a saját beszerzésé. 

5. A készlet időszakos bérlése vagy lízingelése: 

A beszerzésnek, üzemeltetésnek és rendelkezésre állásnak várha-
tóan a legnagyobb az erőforrásigénye, de a jelentkező költségek el-
nyújthatóak, ütemezhetőek. Az MH részéről humán és technikai erő-
forrást nem igényel. A telepítés, üzemeltetés és civil szolgáltatások 
egy szerződés keretében biztosíthatóak. A beszerzési eljárás idő-
szükséglete a legrövidebb. 

5. Az MH telepíthető táborrendszer kialakítása, elgon-
dolása 

A telepíthető tábori képesség kialakítása kezdetén az MH LK ré-
szére az egy csomagban történő beszerzés megkezdéséhez a szük-
séges forrás nem állt rendelkezésre, így a képesség kialakítását a 
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meglévő tábori elemek fejlesztése és új eszközökkel történő ki-
egészítése (lépcsőzetes beszerzés) módszerével kezdte meg. 

A kialakított komplex tábori képességnek lehetővé kell tennie az 
alaprendeltetésből adódó feladatok (kitelepülések, katasztrófavé-
delem, hazai és nemzetközi gyakorlatok) mellett: 

 az előretolt Logisztikai Bázis kialakítását, működtetését; 

 a BNT hiányzó kapacitások kiegészítését; 

 a felajánlott erők, missziók és expedíciós feladatok végrehaj-
tását. 

Az MH LK az alkalmazói igényeket, az NSPA és a NATO országok 
hadseregei táborkészleteinek jellemzőit, felépítését, ebből az NSPA 
200 fős táborkészlet „CL-15” gyakorlaton történő alkalmazásának 
tapasztalatait felhasználva kezdte meg a tervezést. A tábor tervezé-
sénél alapvető cél volt, hogy a készlet legyen alkalmas mind honi, 
mind expedíciós alkalmazásra. A készlet kialakításában olyan eszkö-
zöket tartalmazzon, hogy a telepíthetőség, mint követelmény fenntar-
tása mellett, biztosítsa a hosszabb távú (több mint 6 hónap) működte-
tés feltételeit, a személyi állománynak a lehetőségekhez mérten ké-
nyelmes és komfortos elhelyezését. 

A komplex 500 fős tábori képesség tervezett kialakítását első lép-
csőben 300 főre a meglévő és az újonnan beszerzett tábori szak-
technikai eszközök felhasználásával tervezzük megvalósítani, ahol a 
személyi állomány elhelyezése lakókonténerekben, munkavégzése 
irodakonténerekben, illetve az új típusú sátrakban történik. Az elöljá-
rói elvárásnak és az alkalmazói követelményeknek történő együttes 
megfelelés, valamint a meglévő források koncentrálása érdekében 
egy egységes tábori elhelyezési és ellátási alapkészlet kialakítása lett 
megcélozva.  

Az univerzális alapkészlet alapesetben nem tartalmaz speciális 
eszközöket (konténer-repeszvédelem, víznyerő eszközök, nagy telje-
sítményű tábori üzemanyagraktár stb.), melyek csak bizonyos körül-
mények között szükségesek, de ezen eszközökkel a tábor bármikor 
kiegészíthető. 

A készletet értéke, csomagolhatósága és szállíthatósága érdeké-
ben 20 lábas konténerekben tervezzük tárolni és szállítani. A nagyfo-
kú összetettsége és karbantartási igénye miatt célszerű a készletet 
egy helyen – javaslatunk szerint – központi készletben tárolni. 
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A komplex tábori képesség kialakítása szerepel a Honvédelmi 
Szakpolitikai Programban, (továbbiakban: HSZP), kapcsolódik az ott 
szereplő „Tábori élelmezési ellátás megteremtése”, továbbá a 
„Tábori területi híradó-, informatikai és információvédelmi rend-
szer” programokhoz. 

6. A telepíthető táborrendszer és egyes elemeinek ki-
alakítása 

6.1. A tábori elhelyezés tervezése során alkalmazható normák: 
 100 fő részére biztosítandó 1 db 6 állásos zuhany és 1 db 6 ál-

lásos WC konténer; 

 vízfelhasználás: 95 –110 l/nap/fő; 

 szennyvíz-mennyiség: 70 l/nap/fő; 

 villamosenergia-felhasználás: 1,5 -2,8 kW/nap/fő, tábor maxi-
mális 1400 kW; 

 elszállítandó települési szilárd hulladék mennyisége:  
60 l/nap/fő; 

 elszállítandó konyhai szilárd hulladék (nem ételmaradék) 
mennyisége: 10 l/nap/fő; 

 mobil WC-ből 25 fő ellátására 1 fülke biztosítása elegendő, ürí-
tés kétnaponta. 

6.2. A rendszerbe beilleszthető, meglévő tábori technikai eszkö-
zök 

A komplex készlet kialakításához először számba kellett vennünk 
azon meglévő eszközöket, melyek korszerűsítéssel még alkalmazha-
tóak, illetve meg kellett határoznunk azon új eszközbeszerzéseket, 
melyek megvalósulása lehetőséget ad komplex, moduláris készlet-
csoportok létrehozására. A következő eszközök módosításokkal ma 
is alkalmasak a korszerű tábori ellátás feltételeinek a biztosításá-
ra: 

 haditechnikai Karbantartó Konténer; 

 8 tonnás hűtőkonténer RÁBA H 25.206 DAE-000 típusú tj. al-
vázon vagy önállóan; 
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 kenyérszállító hűtőkonténer, RÁBA H18.206 DAE-003 típusú 
alvázon vagy önállóan; 

 háromtengelyes katonai terepjáró 8 m3-es vízszállító bázisjár-
mű RÁBA H 25.206.DAE-001 típusú alvázon; 

 500 kg-os hűtőutánfutó; 

 általános ellátó (raktár) konténer; 

 25, 50, 100, 300 m³ elasztikus tartály; 

 ÜTG-10-RÁBA H-25 10 m3-es üzemanyagtöltő és -szállító 
gépkocsi; 

 ÜTG-18-MAN HX 32.440 18 m3-es üzemanyagtöltő és -szállító 
gépkocsi; 

 RHD-30, 30m3-es üzemanyag-tartálykonténer; 

 LP-250 alacsonynyomású szivattyú; 

 HHSZD-90 motoros hajtóanyag-szivattyú; 

 tábori belső világításra a tábori világító szerelvény TÁVISZ-03; 

 térvilágításra tábori térvilágító felszerelés utánfutón TÁTISZ–4; 

 ZENON nagyteljesítményű tábori vízellátó állomás; 

 Páholy–II (óvóhely) feladata: védett pihenési és munkafeltéte-
lek biztosítása a benne tartózkodó személyek részére; 

 homokfal bástya (továbbiakban: HESCO bástya); 

 gyorstelepítésű drótakadály (továbbiakban: GYODA); 

 homokzsák; 

 térburkoló elem (méhsejt). 

6.3. A sátorkészletek megújítása 

6.3.1. A 63M egységsátor-készletek megújítása 

Az MH-ban jelenleg rendszeresített sátortípus a 63 M egységsátor, 
mely tekintettel a rendszeresítés évére nem tekinthető korszerűnek. 
Ebből a típusból jelenleg mintegy 13 000 klt. sátorvázzal rendelke-
zünk, melyet jó lenne hasznosítani, ugyanakkor az évek során a sátor 
ponyvája elhasználódott és elavult, ebből már MH szinten csak 1600 
klt. használható. A sátor alumínium vázas, de a NATO országok is 
mind a mai napig alkalmaznak fémvázas sátrakat. A fémvázas sátrak 
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előnye a könnyebb szállíthatóság, karbantarthatóság, kevésbé sérü-
lékeny, és nem igényel külön levegőtermelő berendezést, valamint 
áramot a felállítása. Hátránya, hogy a felállításához egyszerre több 
személy szükséges. A pneumatikus sátrak előnye a gyors telepíthe-
tőség, hátránya viszont, hogy javítása, fenntartása tábori körülmé-
nyek között a kiszolgáló személyzet folyamatos jelenlétét igényli. 

A 63M sátor alapvető hiányosságai a vászon vízszigetelése, tar-
tóssága, a hőszigetelés elégtelensége és a hozzá jelenleg alkalma-
zott sátorfűtő olajkályha korszerűtlensége. A hiányosságok javítható-
ak belső bélés, sátorpadozat (térburkoló elem) elhelyezésével és új 
tábori hűtő-fűtő berendezés beszerzésével. 

Modul-rendszerű használatát nagyban akadályozza, hogy oldal-
irányban nem összekapcsolható. Célszerű a jövőben összekötő sátor 
kifejlesztésének, technikai lehetőségeinek vizsgálata. 

Az MH LK a sátor korszerűsítése érdekében 2016-ban 400 klt. 
korszerűbb összetételű sátorponyvát szerzett be, melynek kedvező 
tulajdonságai a jobb vízáteresztő képesség, szakítószilárdság, pené-
szedéssel szembeni ellenálló-képesség. A sátrak padlóját térburkoló 
elemmel tervezzük lefedni. 

6.3.2. Közepes és nagyméretű sátrak beszerzése 

Az MH jelenleg rendszeresített közepes méretű sátra a 70/2000M, 
úgynevezett tanácskozósátor. Ez a 63M sátorhoz hasonlóan elavult, 
és a sátor mérete sem megfelelő, hogy azt az új tábori készlet kialakí-
tása során alkalmazzuk. Az MH már összesen csak 5 készlettel ren-
delkezik, ezért az NSPA-tól az új követelményeknek megfelelő sátrak 
beszerzése került kezdeményezésre. 

NSPA közepes (110 m2) és nagyméretű (308 m2) sátorkészlet 

Kiépítése a hatályos EU és a NATO (STANAG 2996) előírásainak 
megfelelő. Az NSPA az MH részére ajánlott közepes és nagyméretű 
sátorkészletet, amely széles környezeti és klimatikus viszonyok kö-
zött (-200C - +650C között extrém meleg, trópusi és kontinentális) 
legalább 5 éves életciklusban alkalmazható. Víznek, rothadásnak, UV 
fénynek ellenáll, égésekor nem keletkeznek toxikus gázok. A készlet 
tartalmazza a PVC sátrat és vázat, elektromos világítási rendszert, 
tartozékokat, tartalék-alkatrészeket és javítókészletet, 
üzembehelyezést és átvételt, dokumentációt és kiképzést. 
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A sátrak méretei: 
 Nagy Közepes Eltérés (+/-) 
Hasznos hosszúság 28,0 m 10,0 m 5% 
Szélesség 11,0 m 11,0 m 5% 
Minimális magasság középen 2,8 m 2,8 m 5% 

6.3.3. Tábori sátor hűtő-fűtő berendezéseinek beszerzése 

A sátorfűtő olajkályha lecserélése érdekében az MH LK 2016-ban 
beszerzett 25 db tábori sátor hűtő-fűtő berendezést, mely egyenként 
alkalmas 3 klt. egybefűzött 63 M egységsátor vagy 2 klt. közepes mé-
retű sátor hűtésére és fűtésére. Az alkalmazhatóság érdekében az 
MH LK átalakított 63M sátrakat, hogy a berendezéshez beszerzett 
szigetelt flexibilis csöveken a termelt fűtött vagy hűtött levegő egyen-
letesen eloszlatható legyen. 

 
3. ábra. A 63M sátor új típusú ponyvával, 

sátor fűtő-hűtő berendezéssel14 

6.4. A meglévő és új beszerzésű készletekből az egységes tá-
borkészlet kialakítása 

6.4.1. Szállásfunkció 

Tábori körülmények között az alkalmazás várható időtartama 
nagyban meghatározza az alkalmazott elhelyezési alapeszközök mo-
bilitási és komfortfokozatát. A legnagyobb mobilitást a sátras elhelye-
zés biztosítja, ugyanakkor ennek kiépített, tartós tábori elhelyezésben 
                                                 
14  MH LK technikai bemutató, Budapest, 2016.04.05. szerző felvétele 
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történő hosszútávú alkalmazása sem kényelmi, sem gazdaságossági 
szempontból nem célszerű. A konténerek, sátrak berendezéseit alap-
vetően tábori szakanyagokkal, új típusú világítással, illetve egyéb be-
rendezési anyagokkal kell ellátni. 

A tábori készlet részeként a személyi állomány pihentetéséhez la-
kókonténerek kerültek beszerzésre. A lakókonténerekben 4 főt terve-
zünk elhelyezni. A beszerzett 42 db lakókonténer 168 fő részére biz-
tosít kulturált szállást. Az 500 fős készlet eléréséhez további 83 db 
beszerzése szükséges. Továbbá rendelkezünk új típusú felújított sá-
torral és az ehhez szükséges új típusú sátorvilágítással és elektro-
mos csatlakozókkal, amely 332 fő ideiglenes elhelyezését a beszer-
zés realizálódásáig biztosítja. 

 

3. ábra. Lakókonténer kialakítása15 

                                                 
15  „Safety Fuel 2016” gyakorlat, Pápa, 2016.09.28., a szerző saját felvétele 
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6.4.2. Munkahely funkció (vezetési pont, iroda, tárgyaló) 

Az irodakonténerek biztosítják a személyi állomány munkavégzé-
séhez szükséges feltételeket, amely 6 fő munkavégzését teszi lehe-
tővé. A folyamatban lévő beszerzések alapján 17 db irodakonténer 
kerül központi készletbe, amely 102 fő munkavégzését biztosítja. 

6.4.3. Őrzés-védelmi, szolgálati funkciók 

A 24 órás őr- és ügyeleti szolgálatok, telephely, EÁP-ok munka-
végzéséhez szükséges feltételeket irodakonténer, ennek hiányában 
63M felújított sátrak biztosítják. 

Az őr- és ügyeleti szolgálatok által használt fegyverzeti anyagok tá-
rolása elkülönítetten tárolókonténerben történik. 

6.4.4. Kulturális és jóléti szolgáltatások 

A katonai táborok nagyobb alapterületet és belmagasságot igénylő 
tevékenységének biztosítására, mint a kulturális és jóléti szolgáltatá-
sok, médiasátor, eligazító, tanácskozó, vendégfogadás biztosításá-
hoz, a legalkalmasabbak az NSPA-tól beszerzés alatt lévő közepes 
és nagyméretű sátrak alkalmazása. A sátrak beszerzéséig, ideiglene-
sen a 90M/2000M sátrak is alkalmazhatóak hűtő-fűtő berendezés 
telepítésével, de ezen eszközök kiváltása hosszabb távon minden-
képp célszerű. 

Konténerek/sátrak felszerelése: 
 tábori vagy fix betétes katonaágy; 
 tábori szék; 
 tábori asztal; 
 felszerelés tárolóláda (ALU) vagy fém öltözőszekrény vagy 

iratszekrény; 
 pedálos szemetes; 
 ruhafogas; 
 elektromos rendszer (megszakító, kábelezés, elektromos el-

osztók, dugaljak), sátorvilágítás (energiatakarékos világítótes-
tek (normál, akkumulátoros)); 

 hűtő-fűtő berendezés; 
 padozat/ térburkoló elem (csak sátornál). 
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6.4.5. Szociális funkció (fürdő, WC) 

A fürdő- és a WC-konténerek biztosítják a személyi állomány tisz-
tálkodásához szükséges megfelelő higiéniás körülményeket. Jelenleg 
központi készletben 20 db új szaniter-konténerrel rendelkezünk (10 
db WC és 10 db zuhany), mely elegendő a készlet megalakításához. 

A fürdőkonténerek alapfelszereltségébe tartoznak a 300 literes ál-
lóhengeres villanybojlerek, zuhanykabinok, mosdókagylók, szellőzte-
tő ventillátorok, borotválkozó lámpák és tükrök, kiépített elektromos 
rendszer, fűtőtestek. 

A WC-konténerek alapfelszereltségébe tartoznak az elkülönített 
WC kabinok és piszoárok, mosdókagylók, szellőztető ventillátorok, 
borotválkozó lámpák és tükrök, kiépített elektromos rendszer, fűtőtes-
tek. 

 
4. sz. ábra. Fürdőkonténer belső kialakítása16 

                                                 
16  „Safety Fuel 2016” gyakorlat, Pápa, 2016.09.28., a szerző saját felvétele 
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6.4.6. Konyha-funkció (500 adag) 

A konyha-funkció kialakítása a békemissziós és hazai önálló tábori 
ellátási képesség egyik kulcseleme. Tekintettel az Európai Uniós és ha-
zai jogszabályi előírásokra, a kialakítást nagyban befolyásolja, hogy az 
élelmezési ellátó ponton csak élelmiszer-kiosztás vagy ételkészítés is folyik. 
Az MH-ban a tábori elhelyezés kialakításaival szemben támasztott köz-
egészségügyi követelményeket módszertani útmutató tartalmazza.17 

Ételkiosztó hely üzemeltetéséhez a tábori melegítő-konyha (moz-
gókonyha, melegítő-, melegen tartó- ételszállító-, ételkiosztó eszkö-
zök, étkezőhely, kézmosás, ivóvíz, hulladékgyűjtés, eldobható ét-
készlet) kialakítása szükséges. Mobil- (konténer) konyha üzemelteté-
séhez (ételkészítés) komplett tábori konyha üzemet kell telepíteni. 
Ugyanakkor az is meghatározza a kialakítás módját, hogy hagyomá-
nyos (ideiglenes) vagy kiépített tábori elhelyezés kerül sor. 

Az MH LK első lépcsőben a hagyományos (ideiglenes) tábori 
konyha kialakítását kezdte meg, mely mellett a források későbbi ren-
delkezésre állása esetén indokolt egy, a kiépített tábori elhelyezés 
esetén, hosszútávon is alkalmazható konténerkonyha beszerzése. Az 
500 fő ellátására alkalmas tábori ellátó pont (konyha) alapját a kisméretű 
63M sátor összefűzésével képzett tábori konyhablokk képzi. Az ételkészítés 
alapeszköze az új típusú tábori moduláris mozgókonyha, mely alkalmazá-
sának előnye, hogy ennek főzőberendezései (M.MKO*4 klt.) egymástól füg-
getlenül is üzemeltethetőek. Külön főzőberendezéseken, különböző ételek 
egymás mellett, különböző hőfokon egyszerre készíthetőek. 

A konyha további felszerelését nagykonyhai berendezések (hűtő-
szekrények, melegen tartó étel-pultok/főző zsámolyok, olajsütők) és 
élelmezési szakanyagok (edények, vágódeszkák, kések stb.) alkot-
ják. Az élelmezési ellátó pont vízellátását vezetékes víz hiányában a 
készlet részét nem képező 1 db RÁBA H25.206.DAE-001 háromten-
gelyes katonai terepjáró vízszállító gépjármű és 1 db 1000 l-es után-
futó (továbbiakban: UFO) biztosítja. 

Az élelmezési nyersanyagok tárolása az MH LK által önállóan fel-
építmény nélkül beszerzett általános ellátó konténerben (pl. száraz 
áru), kenyérszállító (hűtő) konténer és hűtőkonténerekben (hús, hen-
tesáru, tejtermékek, üdítő- ásványvíz), valamint fagyasztóládákban 
(pl. gyorsfagyasztott termékek) történik, míg a földesárué, zöldségeké 

                                                 
17  1436/2007. (HK 2/2008) MH HEK intézkedés, 2008, Módszertani útmutató a 

tábori körülmények és rendezvények közegészségügyi ellenőrzéséről 
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és gyümölcsöké kisméretű 63M sátorban. Az általános ellátó és hűtő-
konténer felépítmények 2016. novemberben kerülnek beszállításra. 

 
5. ábra. Tábori moduláris mozgókonyha 

1 - tetőponyva, 2 - kéményfedél, 3 - kéménytartó, 4 - gázrugó, 5- tartóoszlop-csatlakozás, 
6 - kémény, 7 – tetősátor-tartóoszlop, 8 - zsiradékfelfogó/-megkötő betét18 

Az 500 fős telepíthető táborkészlet tartalma egy 200 fő egy idő-
pontban történő étkeztetését lehetővé tevő étkezde, mely beszerzés 
alatt lévő 1 db nagyméretű (308 m²) sátorban kerül telepítésre. Az 
étkezés eldobható műanyag étkészlettel, az ivóvíz pedig ásványvíz-
zel kerül biztosításra. Az étkeztetés két turnusban valósítható meg. 
Az étkezde berendezését műanyag székekkel és étkező asztalokkal 
tervezzük. 

6.4.7. Tábori mosoda vagy mosatási szolgáltatás funkció (mosás, 
szárítás) 

A „Közös Akarat” feladat rávilágított arra a hiányosságra, hogy je-
lenleg nem megoldott a tábori mosodai szolgáltatás. A katonák a ha-
táron nagy távolságú (több mint napi 10 km) gyalogos járőrözési fel-
adatot láttak el, ennek során elázott ruházatukat 63M összefűzött ket-
tes sátorban sátorfűtő klímaberendezés alkalmazásával szárították, 
mely elégtelennek bizonyult. 

                                                 
18  Tábori moduláris mozgókonyha, kép a dokumentációból, 2016. 
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A NATO országokban, illetve az általunk béketámogató misszió-
ban (MH PRT Afganisztán) alkalmazott megoldás a mosó-szárító 
konténer telepítése. Mobil tábori mosoda alkalmazásával egy kikép-
zett személy óránként 30 kg ruhát képes kimosni és megszárítani. 

6.4.8. Raktározási funkciók (tárolókonténerek) 

Tábori körülmények között a tárolókonténerek, ezek hiányában 
kisméretű 63M sátrak biztosítják a feladat végrehajtásához szüksé-
ges különböző szakanyagok (alegység raktár, élelmezés, ruházat, 
fegyverzet, üzemanyag, pc- gépjármű, elhelyezés stb.) előírt módon 
történő tárolásának feltételeit. Emellett konténereket tervezünk fel-
használni a fegyver és lőszer tárolására is. 

6.4.9. Tábori üzemanyag-ellátás 

Egy 500 fős hagyományos tábor üzemanyaggal történő ellátásá-
hoz elegendő egy egységszintű tábori hajtóanyagtöltő pont (rak-
tár) (továbbiakban: THTP) telepítése. A THTP-t általában a tábori 
telephely részeként telepítik, ahol a harc- és gépjárművek töltősoron 
történő feltöltése biztosított. A táborban telepített hőerőgépek (ener-
giaellátó, konyha, kazán stb.) feltöltését a THTP-ről kirendelt ÜTG-10-
RÁBA H-25 üzemanyagtöltő és -szállító gépkocsival hajtják végre. A 
THTP-t a tábor ellátásáért felelős katonai szervezet telepíti és üze-
melteti. Az energiafarm aggregátorainak üzemanyag-ellátása érdeké-
ben célszerű egy RHD-30, 30m3-es üzemanyag-tartály konténer tele-
pítése. 

Amennyiben nagyméretű 2000 fő feletti vagy repülőtéri tábor kerül 
kiépítésre, indokolt egy nagy kapacitású Tábori Üzemanyagraktár 
telepítése (továbbiakban: TÜZAR). A TÜZAR az MH Anyagellátó 
Raktárbázis önálló szervezeti eleme, így nem része a kialakítás alatt 
lévő telepíthető táborkészletnek, de ahhoz elemei szükség szerint 
telepíthetőek. 

Jellemzői: 

 ellátási igényekhez rugalmasan illeszthető modulrendszerű ki-
alakítás; 

 helyhez kötött energiaforrásoktól független működés, (mobili-
tás); 

 könnyű áttelepíthetőség; 
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 tárolókapacitás 500-1200 m3; 

 tömeges hajtóanyag átvételi és kiszolgálási képesség. 

 
6. ábra. Tábori Üzemanyagraktár 19 

6.4.10. Tábori javító képesség 

A tábori javító képesség kialakítását a meglévő „Haditechnikai 
Karbantartó Konténer (HKK) készlet” alkalmazásával tervezzük bizto-
sítani. A konténer a beépített felszerelésekkel, szerszámokkal minden 
olyan feltételt biztosít, ami az MH állományában rendszeresített, 
meghatározott típusú haditechnikai eszközök alegység- és egység-
szintű karbantartásához és technikai kiszolgálásához szükséges. 

A konténer autonóm telepített működést biztosít. Rendelkezik saját 
áramfejlesztővel és ABV szűrő-szellőztető berendezéssel is. A konté-
ner felső sarkaira 1t teherbírású daru telepíthető, amellyel így kisjaví-
tások is végezhetők. Kezelőszemélyzete 4 fő, telepítési ideje 8 óra, -5 
és +40°C hőmérsékleti tartományban üzemeltethető, saját fűtő-hűtő 
berendezéssel rendelkezik. Telepített műhelysátra bővíthető, egy-
szerre egymás mögött több jármű is elfér. 

                                                 
19  „Safety Fuel 2016, Tábori Üzemanyagraktár (WARDAM II/MPRE), a szerző saját 

felvétele 
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6.4.11. Tábori szállító, anyagmozgató eszközök 

Tábori körülmények között a terepen történő konténerszállítás az 
MH-ban rendszeresített, meglévő konténer rakodó-szállító eszközök-
kel biztosított. A konténerek pontos elhelyezése érdekében megfelelő 
teherbírású daru biztosításával is számolni kell. Az ISO 20’-as konté-
nerek rakodása, mozgatása céljából 18t teherbírású emelővillás tar-
gonca és teleszkópos rakodógépek beszerzése folyamatban van. 

6.4.12. Kiszolgáló létesítmények (elektromos, víz, szennyvíz) 

A katonai táborokat célszerű mindenkor olyan helyen kiépíteni, 
ahol rendelkezésre állnak a közművekre történő csatlakozás lehető-
ségei. Ezt felismerve, az MH központi gyakorló- és lőterein a víz- és 
áramhálózat, valamint az ehhez történő csatlakozási lehetőségek, 
földalatti szennyvíztartályok kiépítésre kerültek. A katonai táborok 
ezen infrastrukturálisan előkészített helyeken kerülnek telepítésre. 

Magyarország területén a katonai táborok üzemeltetéséhez szük-
séges közüzemi bekötéseket, illetve szolgáltatásokat (energia, elekt-
romos rendszer bekötés, víz, szennyvíz, hulladékgyűjtés és -szállítás) 
szolgáltatási szerződés alapján a HM EI Zrt. biztosítja. 

6.4.13. Tábori közműellátás 

1. Elektromos rendszer (a tábor egyes elemeinek energia-
felhasználása szerinti aggregátor farm): 

A katonai táborok civil elektromos hálózat hiányában állandó, illet-
ve tartalék elektromos áramforrásai a mobil nagyteljesítményű diesel 
meghajtású motorokkal felszerelt áramfejlesztő aggregátorok. 

Részei: 

 diesel-aggregátorok; 

 vezérlés; 

 főelosztó rendszer; 

 tábori vezetékek; 

 elosztó szekrények; 

 térvilágító elemek; 

 járdavilágító elemek. 
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Az MH-ban korábban rendszeresített áramfejlesztők teljesítmé-
nyük, üzemanyag-fogyasztásuk és jelentős karbantartási igényük mi-
att már nem felelnek meg a kor követelményeinek, ezért az MH LK 
2016-ban beszerzett 5 klt. 4 kW-os és 2 klt. 350 kW-os hálózatpótló 
aggregátort. A csúcsidőszaki elektromos energiaigény kielégítéséhez, 
valamint a tervszerű folyamatos üzemeltetéshez mintegy 4 db 350 
kW-os telepítésére van szükség. 

 
7. ábra. 350 kW-os aggregátor20 

A központi aggregátorfarmtól távol elhelyezkedő elemek elektro-
mos energia-ellátására kisteljesítményű aggregátorok alkalmazható-
ak. 

Tábori világítás: 

Jelenleg a sátrak világítására a TÁVISZ-03, a tábori térvilágításra a 
TÁTISZ-4 került rendszeresítésre. Rendelkeznek saját villamos ener-
gia előállítására alkalmas berendezéssel, valamint alkalmasak külső 
elektromos hálózatról történő üzemeltetésre. 

Az MH LK elhelyezési szakterülete 2016-ban mintegy 1000 db sá-
tor világításához szükséges sátorvilágító készletet szerzett be, mely 

                                                 
20  „Safety Fuel 2016” gyakorlat, Pápa, 2016.09.28., a szerzős saját felvétele 
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elegendő a készlet megalakításához. A térvilágításhoz 6 klt. jelenleg 
beszerzés alatt lévő új típusú TÁTISZ felszerelés szükséges. Az MH 
LK KEHOP21 1.6.0 projekt keretében 11 klt. új típusú tábori térvilá-
gító szerelvény beszerzését kezdeményezte. 

2. Tábori vízellátás 

A katonai táborokat célszerű vezetékes vízvezetékkel ellátott he-
lyeken, ennek hiányában – az évezredes katonai tapasztalatoknak 
megfelelően – lehetőleg vízpart közelébe kell telepíteni. Magyaror-
szág területe felszíni vizekben gazdag, de béketámogató műveleteink 
egy részét olyan területen (Irak, Afganisztán) folytatjuk, ahol kritikus a 
víz, különösen az ivóvíz hiánya. 

A katonai tábor településének tervezésekor és a telepítés folyamán 
figyelembe kell venni a felmerülő vízigényt. Egy 500 fős katonai tábor 
vízfelhasználása 95 -110 l/nap/fő, összesen 50 m3. 

Legjellemzőbb felhasználási helyek: 

 ivó- és főzővíz; 

 mosakodó és fürdővíz; 

 takarítás; 

 mosatás; 

 gépjárműmosás; 

 pormentesítés (utak, terek). 

Közmű hiányában egy 500 fős tábor napi vízszükségletének szállí-
tásához minimálisan 2 db 8000 l-es vízszállító gépkocsi, tárolásához 
50 m3-es víztároló tartályok szükségesek. Tábori vízvezetékrend-
szerbe be nem kötött helyeken 1000 l-es vízszállító utánfutókat kell 
telepíteni. Az MH LK a KEHOP 1.6.0. program részeként 8 készlet új 
típusú 1000 l-es vízszállító UFO beszerzését kezdeményezte, 
melynek tartálya rozsdamentes, és szigetelése biztosítja, hogy a be-
töltött víz hőfoka 24 órás tárolás mellett, -30°C külső hőmérséklet 
esetén se süllyedjen 0°C alá. 

Tábori vízellátó rendszer felépítése: 

 víztároló tartály (fix/flexibilis); 

                                                 
21  KEHOP: Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 
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 nyomásfokozó, elosztórendszer; 
 fertőtlenítő rendszer (ivóvízhálózat üzemeltetése esetén); 
 föld feletti (fűthető) ivóvízvezeték; 
 vízszállító gépkocsi, UFO. 

Vezetékes ivóvíz hozzáférés hiányában: 

 víznyerő berendezés (felszíni vízforrás hiányában); 

 ZENON nagyteljesítményű tábori vízellátó állomás (vezetékes 
víz hiányában). 

A tisztított víz nagymennyiségű (több 10 m3) tárolása merevfalú 
vagy a katonai gyakorlatban jobban elterjedt flexibilis tartályokban 
történhet. Kisebb mennyiségű víz tárolása megoldható a vízszállító 
járművekben és utánfutókban is. 

Amennyiben a tábori elhelyezés során vezetékes víz nem áll ren-
delkezésre, vagy a közművekre történő rácsatlakozásra nincs lehető-
ség, abban az esetben az ivóvíz használati helyre történő eljuttatásá-
hoz, a vízellátás minimális szinten történő biztosításához hidrofor- 
konténert kell telepíteni. 

Az MH LK 2016-ban 3 klt. hidrofor-konténert (6,0 m3, 3 - 10 m3/h, 
3,0-4,5 bar) szerzett be, amely képes a kor színvonalának megfelelő, 
magas minőségű, műveleti területen is használható ivóvíz minőségű 
víz tárolására és ivóvízhálózat megtáplálására. 

Vízkezelési technológiát kell alkalmazni, amennyiben megfelelő 
minőségű vezetékes víz nem áll rendelkezésre. A víz kitermelése 
történhet felszíni, felszín alatti vizekből vagy összegyűjtött csapadék-
vízből. Az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred víztisztító száza-
da részére rendszeresített ZENON nagyteljesítményű tábori vízellátó 
állomás a meglévő felszíni víz tisztítására alkalmas. Vízhiányos terü-
leteken (pl. Afganisztán, Észak-Afrika), polgári vízhálózat hiányában 
a tábori ellátórendszer működtetéséhez szükséges lehet víznyerő 
berendezés beszerzése és vízellátó rendszer kiépítése is. 

3. Szennyvízkezelés (konyhai, szociális blokk) 

Szennyvízhálózat hiányában az 500 fős táborhoz napi ürítéssel 
minimum szükséges szennyvíztároló 35 m3 föld feletti (átemelővel) 
vagy földalatti tartály. 
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Föld feletti (fűthető) szennyvízvezeték: 

 szennyvíztároló tartály (fix/flexibilis); 

 ülepítő tartály (zsírfogó, olajfogó rendszer); 

 szivattyú-/darálórendszer. 

4. Hulladékok kezelése 

A katonai táborok kialakításánál is figyelemmel kell lenni a környe-
zetvédelmi előírások betartására, így a hulladékokat is szelektíven 
kell gyűjteni a következők szerint: 

 kommunális hulladékok (különleges kezelést nem igénylő, nem 
veszélyes hulladék). Egy 500 fős táborban átlagosan napi 5-8 
m3 kommunális hulladék keletkezik (8*1100 l-es szemetes kon-
téner); 

 szelektív hulladékok (újrahasznosítható, műanyagpalack, pa-
pír, üveg, fémdobozok); 

 veszélyes hulladékok (különleges kezelést igénylő, veszélyes 
hulladékok, fajtánként); 

 konyhai hulladék (külön gyűjtőben); 

 használt konyhai zsiradékok (külön gyűjtőben). 

5. Környezeti károkat megelőző anyagok: 
 kármentő fólia; 

 olajeresztő tálca; 

 kármentő készlet. 

6. Az 500 (300) fős tábor üzemeltetése 

A komplex egységes készlet kialakítása folyamatban van, de je-
lenleg nem rendelkezünk a kiépítéséhez, működtetéséhez és a hasz-
nálatot követő karbantartásához szakképzett személyzettel. E nél-
kül ez csak jelentős költségvetési forrást igénylő külső polgári szolgál-
tatások formájában biztosítható, illetve a megfelelő karbantartás hiá-
nya a készlet élettartamát jelentősen csökkenti. 

Javasoltuk a kialakított tábori készletcsomag központi raktárban, 
egy készletként történő tárolását, továbbá a tábori képesség működ-
tetéséhez szükséges kiképzett alegység létrehozását. Az alegység-
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nek (kb. 30 fő) képesnek kell lennie a tábor telepítésére, a tábori 
közműhálózat kiépítésére, üzemeltetésére, bontás, illetve a készletal-
kalmazást követő kisebb javítások és karbantartások elvégzésére. 

7. A telepíthető tábori képesség további fejlesztésével 
kapcsolatos hátralévő feladatok 

 a folyamatban lévő beszerzések realizálása, a készletcsomag 
kialakítása; 

 az újonnan beszerzett eszközök csapatpróbája, rendszeresíté-
se; 

 a személyi állomány részére jóléti (angolul: welfare) célú inter-
net- szolgáltatás feltételeinek a megteremtése; 

 a telepíthető táborkészlet teljes kialakításához a tábori eszkö-
zök korszerűsítésének folytatása, valamint a hiányzó eszközök 
beszerzéséhez további források allokálása; 

 a kezdeti 300 fős tábori képesség 4*500 fős modulokra fejlesz-
tése, a tábori önellátó képesség fokozása, kiegészítése. 

Az ehhez szükséges beszerzések: 

 további lakókonténerek, bútorzat; 

 további közepes méretű moduláris sátorkészletek; 

 tábori konténerkonyha; 

 nagykonyhai berendezések, fagyasztók, hűtők, konyhagépek, 
felszerelések; 

 tábori mosodakonténer kiépítése, mosó- szárítógépek; 

 mobil diesel-aggregátorok; 

 elektromos elosztókonténer (szinkronizáló); 

 központi elektromos szerelvények (sátortól az elosztó szekré-
nyekig); 

 tábori világító szerelvények beszerzése; 

 járdavilágítás (napelemes); 

 térburkoló elem; 
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 műhelykonténer (táborüzemeltetés); 

 szennyvízelvezető, - tárolórendszer beszerzése; 

 ivóvíztároló és -elosztó hálózat beszerzése; 

 szállítókonténer (táborkészlet-tárolás, -szállítás). 

Fontos feladat a kialakított csomag központi készletben történő tá-
rolásának és a karbantartás feltételeinek a megteremtése, a működ-
tetéséhez szükséges, kiképzett alegység központi tagozatban történő 
létrehozása. 

A NATO Készenléti Akciótervvel kapcsolatos fejlesztések jóváha-
gyása – kiképzési képesség-csomag – esetén megvizsgálni, hogy a 
komplex tábori képesség milyen módon illeszthető a tervezett fejlesz-
tésbe. 

A tábori elhelyezéshez, ellátáshoz és a szövetséges erők fogadá-
sához (RSOM)22 szükséges telepítési feltételek megteremtéséhez 
indokolt és szükséges a műszaki (infrastructure engineer23) képessé-
gek fejlesztésének vizsgálata. 

Felhasznált irodalom: 
1. Ált/23 a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzata, a Magyar 
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6. René ROY Capability Packages (CP’s) National Procurement. 

OLSP visit. 2015.11.25. 

                                                 
22  RSOM: Reception Staging Onward Movement (Az erők fogadása, gyülekezteté-

se, előrevonása az alkalmazási területre) 
23  Infrastructure engineer: infrastruktúra mérnök (építő műszaki) 
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