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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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Elhunyt Tomcsányi Pál akadémikus 

 

Életének 94. évében elhunyt Tomcsányi Pál akadémikus, a fajtaku-
tatás, a kutatásmódszertan és a marketing nemzetközi léptékben is 
meghatározó kutatója és egyetemi professzora.  

Tomcsányi Pál 1924. február 27-én született Budapesten. Széche-
nyi-díjas magyar agrármérnök, marketingszakember, a Magyar Tu-
dományos Akadémia rendes tagja. Kutatási területe a fajtakutatás, a 
gyümölcs-, a szőlő-, dísznövény- és az erdészeti fajtaminősítés. Az 
agrármarketing, valamint a kertészeti szabványosítás egyik úttörője. 
1969-ben védte meg a mezőgazdasági tudományok kandidátusi, 
1975-ben akadémiai doktori értekezését. 1983 és 1986 között az Or-
szágos Mezőgazdasági Minősítési Intézet kertészeti és erdészeti 
igazgatója. Az MTA Agrár-közgazdasági Bizottságának és a Kerté-
szeti Bizottságnak lett tagja. 1983-ban az MTA Marketingtudományi 
Bizottságának egyik kezdeményezője és több éven át, egészen 
2006-ig elnöke volt. 1990-ben a Magyar Tudományos Akadémia leve-
lező, 1995-ben pedig rendes tagjává választották meg. 279 tudomá-
nyos publikáció, huszonhat könyv és tizenhárom könyvrészlet szerző-
je vagy társszerzője.  

Szerepe a logisztika tudományos művelése szempontjából is meg-
határozó volt, hiszen Ő volt az, aki 1996-ban a IV. Agrártudományok 
Osztály Marketing Bizottsága keretében lehetőséget teremtett a Lo-
gisztikai Albizottság megalakítására. Nem csupán abban volt úttörő, 
hogy a logisztika megjelenhetett a Magyar Tudományos Akadémián, 
de részt vállalt annak tudományszervező munkájában is. Segítette 
azt a folyamatot, amelynek eredményeként a logisztika képessé vált 
egy igényes és kritikus kutatói-értelmiségi közegben a beilleszkedés-
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re és teljesítményei elfogadtatására. Mindenben támogatta, hogy az 
akadémiai működésben egyaránt képviseltethessék magukat a köz-
gazdaságtudományok, a műszaki tudományok, az agrárműszakiak, a 
hadtudományok és a menedzsment tudományok területén működő 
logisztikus szakemberek. Vállalta a kezdeményező és menedzselő 
szerepet abban is, hogy 2005-t követően a logisztika az Akadémia IX. 
Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya keretében, a VI. Műszaki 
Tudományok Osztályával együttműködve alakíthassa meg a Logiszti-
kai Osztályközi Állandó Bizottságot és ezzel megkezdhesse önálló 
bizottsági működését. 

Tomcsányi Pál akadémikus 2018. február 22.-én hunyt el Buda-
pesten. A veszteség, amely halálával a magyar tudományosság egé-
szét érte, minket közvetlenül is érint. Mi, akik szakterületünkön a leg-
többet kaptuk Tőle, tisztelettel és szeretettel emlékezünk kutatói, tu-
dományszervezői és különösen emberi nagyságára. (Összeállította: 
Chikán Attila, Turcsányi Károly, Wimmer Ágnes, Hegedűs Ernő) 
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Életmű-díj 

 

A Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) elnöksége Életmű-díjat 
adományozott Turcsányi Károly ny. mk. ezredes úrnak, Professor 
Emeritusnak, az MTA doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia 
Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottság alelnökének, a Katonai Lo-
gisztika folyóirat szerkesztőbizottsága elnökének.  

Turcsányi Károly egész életpályája a tudomány, a hadtudomány 
körül zajlott. A hadtudományon belül a katonai műszaki tudományok, 
továbbá a logisztika művelője, ismert és elismert kutatója, tudomány-
szervezője és aktív közéleti szereplője. Három szakmai folyóirat 
szerkesztő bizottságának tagja: Katonai logisztika, Haditechnika, 
Hadmérnök. 13 szakkönyve, 6 felsőoktatási tankönyve, 18 könyvrész-
lete jelent meg haditechnikai, műszaki, minőségügyi, logisztikai és 
hadtudományi témákban. Publikációinak száma meghaladja a 240-et, 
amelyből 15 idegen nyelven, többségében külföldön jelent meg. 

1944. február. 07-én született katonacsalád tagjaként. 1966-ban 
vette át kitüntetéses tiszti oklevelét az Egyesített Tiszti iskolán. Csa-
patoknál harckocsizó tisztként dolgozott. 1975-ben (munka mellett) 
jeles diplomával végezte el a Budapesti Műszaki Egyetem Közleke-
désmérnöki Karát. Egy évtizeden át a Honvédelmi Minisztériumban 
dolgozott. A 80-as évek közepén a moszkvai Malinovszkij Páncélos 
akadémiát arany medál kitüntetéssel végezte el. A Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetemen (2012-től a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem) a katonai felsőoktatásban oktatóként, tanszékvezetőként (12 
évig) és dékán-helyettesként (10 évig) töltött be beosztásokat. Kandi-
dátusi tudományos fokozatát 1990-ben szerezte. 1998-ban négy esz-
tendőre elnyerte a Széchenyi Professzori ösztöndíjat, 2003-ban pedig 
a Pro Universitate et Scientia díj tulajdonosa lett. 2009-ben 100%-os 
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értékeléssel védte meg MTA doktori értekezését. 2014-től NKE pro-
fessor emeritus. Tagja, majd állandó meghívottja az MTA VI. Műszaki 
Tudományok Osztály Közlekedéstudományi Bizottságának. Alapító 
tagja a Katonai Műszaki Doktori Iskolának, a haditechnika tudomány-
szak (ma haditechnika és robotika kutatási terület) vezetője.  

Témavezetésével 9 fő szerzett tudományos (PhD) fokozatot, jelen-
leg PhD hallgatóinak száma 5. Témavezetettje Husi Géza (ma habili-
tált egyetemi docens Debreceni Egyetem) PhD értekezésével elnyer-
te a Gyarmati István külföldi (Belgium) kutatási ösztöndíjat, Hegedűs 
Ernő társszerzője több megjelent könyvének és szakmai publikáció-
jának, egyik végzett PhD-sa tanszékvezető lett a Pécsi Tudomány-
egyetemen, másik intézeti igazgató az Óbudai Egyetemen. Három 
cikluson keresztül választották meg az Egyetemi Habilitációs Bizott-
ság elnökévé. 2008-ban az egyetem akkreditációs beadványainak 
elkészítését vezette. Különböző tudományos önszerveződések kere-
tein belül képviseli a magyar és az egyetemes hadtudomány értékeit, 
növeli ismertségét és elismertségét: Magyar Minőség Társaság Hon- 
és Rendvédelmi Szakbizottság elnöke (2001-08), Magyar Professzo-
rok Nemzetközi Szövetsége alapító és elnökségi tagja (2010-), Szer-
vezési és Vezetési Tudományos Társaság Műszakiak Bólyai Körének 
tagja (2015-), Magyar Hadtudományi Társaság Láhner György Hadi-
technikai Klub elnöke (1990-). 

Pályafutása gazdag elismerésekben. A nevesebbek:  
 Az Egyetem Kiváló Oktatója (1992),  
 Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998-02),  
 a Magyar Professzorok Világtanácsának Pro Universitate et 

Scientia díja (2003),  
 Bolyai kard (2004),  
 Bolyai János gyémánt fokozatú témavezetői hadmérnöki díj 

(2009),  
 56-os Magyar Szabadságharc Lovagkereszt (2010),  
 Tanárky Sándor díj (2010), illetve  
 11 katonai kitüntetés.  

Eddig az MHTT 26 éves fennállása alatt 10 fő kapta meg az Élet-
mű-díjat és a vele járó aranygyűrűt. Turcsányi Károly professzor a 11. 
díjazott, ám az első, aki a katonai-műszaki és a katonai logisztika tu-
dományterületről részesült az elismerésben. 
(Összeállította: Dr. Hegedűs Ernő mk. őrnagy.) 
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Ötéves az MH Logisztikai Központ 

2013. június 24-én jogelőd nélkül alapította a honvédelmi miniszter 
a Magyar Honvédség Logisztikai Központot. Az alakulat a megalakí-
tás napját választotta csapatünnepéül. A katona szervezet az idén 
június 21-én megalakításának ötödik évfordulóját ünnepelte.  

A csapatünnep alkalmából ünnepélyes sorakozót rendeztek a báró 
Hazai Samu laktanyában. Az alakulat személyi állománya és a meg-
hívott vendégek a laktanya parkjában, a Hazai Samu vezérezredes 
szobra körül sorakoztak fel. A rendezvény megnyitását követően a 
szervezet parancsnoka Baráth István dandártábornok idézte fel az 
elmúlt öt év legfontosabb eseményeit, történéseit. Beszédében ki-
emelte, nincs erős hadsereg erős logisztika nélkül. Megköszönte az 
állomány munkáját, és további hatékony, szakértelemmel, gazdasá-
gosan végzett becsületes, lelkiismeretes szolgálatra kérte őket. 

A parancsnok visszaemlékezését követően Huszár János altábor-
nagy a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese köszöntötte a megje-
lenteket. Beszédében úgy fogalmazott: az elmúlt öt év sok változást 
hozott mind a szervezet, mind az itt szolgálatot teljesítők életében. Az 
újabb és újabb feladatok mindannyiszor próbára tették a szervezet 
működési- és reagálóképességét. Állandóan új kihívások elé állították 
a logisztikai központ személyi állományát.  
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„Feladataik súlyát jól mutatja, hogy a logisztika mindig élesben 
dolgozik. Igen sokrétű feladatrendszerről beszélünk. Elég csak az 
olyan kiemelt feladatokat felidézni az elmúlt öt évből, amikor szükség 
volt a logisztikus katonák kiemelt helytállására: a logisztikai központ 
megalakulásával egy időben az évszázad dunai árvize 2013-ban, 
vagy épp a határvédelem logisztikai biztosítása közel három éven 
keresztül, amely hosszú évtizedek óta nem látott feladat elé állította a 
logisztikai szakembereket. Túlzás lenne azt állítani, hogy mindig min-
den zökkenőmentesen, hibák nélkül zajlott volna. A tökéletességhez 
vezető út mindenütt a világon sok buktatóval és csapdával tarkított. 
Az elismerés viszont elvitathatatlanul jár az önök kitartó és áldozatos 
munkájáért” – fogalmazott a Honvéd Vezérkar Főnökének helyettese. 
Majd hozzátette, a központ munkája nélkülözhetetlen a honvédség 
mindennapjaiban. Rámutatott, hogy a Magyar Honvédség ma jelen-
tős változás, a rendszerváltás időszaka óta nem látott fejlődés előtt 
áll.  

„A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programban min-
den a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy egy, a kor kihívásainak meg-
felelő, felszerelésében modern, elkötelezettségében és morális tartá-
sában szilárd haderőt hozzunk létre. Az átalakítás sok munkával és 
áldozattal is jár, amelyhez mindenkinek hozzá kell tennie azt a több-
letteljesítményt, amely beosztásából és felelősségéből rá jut” – mond-
ta, és hangsúlyozta, a logisztikai szakterület szerepe a program meg-
valósításában is kiemelkedően fontos lesz. 
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Az ötéves jubileum alkalmából a Honvéd Vezérkar főnök zászló-
szalagot adományozott az alakulatnak. „A csapatzászló az összetar-
tozás, a bajtársiasság, a katonai értékek, az erények és a közös tör-
ténelmi, történeti múlt szimbóluma. Az erre kötött zászlószalag pedig 
a lelkiismeretesen és magas színvonalon elvégzett szakmai munka, a 
feltétel nélküli odaadó szolgálat elismerése, a köszönet jelképe” – 
mondta az altábornagy, aki ezt követően felkötötte a zászlószalagot a 
csapatzászlóra. A zászlószalag felkötése közben a Magyar Tartalé-
kosok Szövetsége díszütege öt díszlövéssel tisztelgett az ötéves ala-
kulat előtt. 

Baráth István dandártábornok köszönőbeszéde után elismerések 
átadására került sor. Az alakulat fennállásának öt éve alatt kialakított 
tradíció része a laktanya névadója szobrának megkoszorúzása, mely-
re az elismerések átadását követően került sor. Koszorút helyezett el 
Taksony és Táborfalva polgármestere, Ferencváros alpolgármestere, 
a Honvéd Vezérkar Főnök helyettese, koszorúztak továbbá a HM 
gazdasági társaságai, a nyugállományú szervezetek, a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem Hadtudományi Kara, a logisztikai társaságok ne-
vében. 

A nap további részében színes programokon pihenhetett a Köz-
pont állománya. A Rendezvényteremben három kiállításon megte-
kinthették az MH Anyagellátó Raktárbázis három amatőr művészének 
alkotásaiból kiállított festményeket, pirográfiákat és faragott faliórákat, 
egy grafiti fotósnak a laktanyában készült felvételeit és a Magyar 
Honvédség 170 éve kamarakiállítást. Megtekinthették az udvaron az 
MH vitéz Szurmay Dandár egy különleges díszelgő csoportjának be-
mutatóját is. Közben elkezdődött a már hagyományosnak mondható 
főzőverseny, ahol az idén a téma a gulyás volt. A sportversenyen hat 
csapat mérkőzött egymással. A délelőtt folyamán első ízben rendez-
ték meg a haditechnika-hadtáp futball örökrangadót, melyet 12-3 
arányban a hadtápfőnökség csapata nyert meg. Az egyik raktárépü-
letben egy airsoft pályát telepítettek a szervezők, ahol egész nap folyt 
a lövészet. Délután színvonalas kulturális műsort nézhetett meg a 
nagy meleg ellenére hősiesen kitartó állomány. Szobácsi Gergő, a 
Dumaszínház tagja szórakoztatta a vendégsereget, majd egy amatőr 
énekes pár egy tánccsoport kíséretében adott elő világslágereket. 
Majd az MH ARB állományába tartozó Varga János énekelt. A prog-
ramot a Bujáki Hagyományőrző Tánccsoport és a Helyőrségi Zenekar 
műsora zárta. A rendezvény a versenyek díjainak átadásával zárult.  

(Összeállította: Szendyné Horváth Julianna őrgy.) 
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Komondi Márton nyá. ezredes1 

Húsz éve történt…  
A TRILOG ’98 logisztikai törzsvezetési gyakorlat 

(Jubileumi visszaemlékezés) 

Az 1999. március 12-i NATO csatlakozásunk előtt egy évvel a ma-
gyar Országgyűlés engedélye, valamint a HM és az MHPK VKF in-
tézkedései alapján 1998. április 14-25 között háromoldalú (olasz, 
szlovén, magyar) TRILOG ’98 logisztikai törzsvezetési gyakorlat ke-
rült végrehajtásra Olaszország területén, a NATO PfP (partnerség a 
békéért) program keretében. 

A Magyar Honvédséget vezetésemmel 52 fő képviselte a HM, a 
HM HVK és a Szárazföldi Vezérkar kijelölt állományából. 

 A gyakorlat legfontosabb célja az volt, hogy elősegítsük a Három-
oldalú kezdeményezés és békefenntartó műveletek során felmerülő 
logisztikai problémák megoldását, a tapasztalatok közreadásával já-
ruljunk hozzá a létrehozandó közös dandár csoportosításának és 
szállításának megszervezéséhez, a menetszámvetések elkészítésé-

                                                           
1  A szerző akkor a Honvédelmi Minisztérium, Honvéd Vezérkar, Logisztikai Fő-

csoportfőnökség, Logisztikai Tervezési és Szervezési Csoportfőnöke volt. 
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hez, az út közbeni, valamint a helyszíni logisztikai biztosítás meg-
szervezéséhez. 

A gyakorlat három olaszországi helyszínen (Venzone, Osoppo, 
Preone) 220 fő olasz, 35 fő szlovén és 52 fő magyar katona részvéte-
lével került végrehajtásra. 

 
A gyakorlat társigazgatói 

A gyakorlat összfegyvernemi dandártörzs és zászlóaljtörzsek be-
vonásával terepen végrehajtott kétfokozatú logisztikai törzsvezetési 
gyakorlat módszerével került végrehajtásra. 

A gyakorlat sajátossága volt, hogy április 18-án, a VIP napon a há-
rom résztvevő ország honvédelmi miniszterei és vezérkari főnökei 
vettek részt, melynek keretében – kormányaik megbízásából – Há-
romoldalú Egyetértési Nyilatkozatot írtak alá a létrehozandó több-
nemzetiségű dandár megalakításáról.  
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Véleménycsere 

A gyakorlatvezető Murizio Ciocolin vezérőrnagy meghívására ápri-
lis 21-én a HVK Logisztikai főcsoportfőnöke, április 23-án pedig a hi-
vatalos látogató napon a HVK Hadműveleti főcsoportfőnök vezetésé-
vel 20 fős küldöttség tett látogatást a helyszínen. 

A gyakorlat legfontosabb tapasztalatai voltak: 

 A gyakorlat végrehajtási időszakában – tekintettel az alapos 
előkészítésre és a résztvevő személyi állomány jó hozzáállá-
sára, normakövető magatartására – erkölcsi, fegyelmi és jogi 
szakterületet érintő probléma nem merült fel, és jelentésre kö-
telezett esemény nem történt. 

 Megismertük a résztvevő országok hadseregeinek logisztikai 
biztosítási és ellátási rendjét, elveit, módszereit, valamint a 
végrehajtás eszközeit és azok alkalmazását. 

 Betekintést nyertünk a NATO törzsmunka, valamint a NATO 
logisztikai eljárások tervezésébe, végrehajtásába és az 
együttműködés megvalósításába. 

 Gyakoroltuk a NATO hadseregek törzseiben használatos jele-
ket, jelzéseket és a leggyakrabban alkalmazott szakkifejezé-
seket angol nyelven. 
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 A gyakorlat során megterveztük egy gépesített lövész zászlóalj 
alkalmazása esetén történő átcsoportosítását, illetve béke-
fenntartó tevékenységre történő felkészítését. 

 Megteremtettük a létrehozandó többnemzetiségű dandár meg-
alakítása és alkalmazása logisztikai biztosításának alapjait. 

A gyakorlat előkészítésében és végrehajtásában végzett átlagon 
felüli munkájukért 17 fő részesült különböző szintű elöljárói elisme-
résben. 

 
A gyakorlat hazai értékelése 

A TRILOG ’98 logisztikai törzsvezetési gyakorlat végrehajtásának 
20. jubileumi évfordulóján is rendkívüli megtiszteltetésként értékelem, 
hogy a gyakorlat magyar társigazgatója lehettem, és a résztvevő ál-
lománnyal hozzájárulhattam a közös dandár alapjainak lerakásához.  

Jó érzéssel tölt el, hogy a gyakorlaton résztvevő állományból töb-
ben jelenleg is a Magyar Honvédség felelős beosztásaiban teljesíte-
nek szolgálatot.  

Tudom, hogy utódaink eredményesen hasznosították e gyakorlat 
tapasztalatait, kívánom, hogy járjanak tovább a megkezdett úton, és 
érjenek el további sikereket a NATO tagországok logisztikai szervei-
vel való együttműködésben. 
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Kovács Ferenc1 

A MEGVALÓSÍTHATÓ KÖZPONTI LOGISZTIKAI BÁZIS 

DOI: 10.30583/2018/1-2/16 

Absztrakt: 
A hadsereg központi logisztikai rendszerének korszerűsítése folya-
matos fejlesztési feladat, melynek célja a logisztikai reagáló képesség 
növelése és a gazdaságosabb, magasabb színvonalú logisztikai ki-
szolgálás. A Központi Logisztikai Bázis megvalósításának előkészíté-
sét, szakmai koncepcióját és feltétel rendszerét, valamint a várható 
katonai és gazdasági eredményeket ismerteti a szerző egy 3 részes-
re tervezett cikksorozatban, melynek az első része olvasható jelen 
publikációban.  

Kulcsszavak: katonai logisztika, korszerű polgári logisztikai szolgál-
tatások, gazdaságosság, informatikai fejlesztés. 

Abstract: 
The modernization of the army’s central logistic system is a continu-
ous development task aimed at increasing the logistic response ca-
pacity and providing more economical and higher-quality logistic ser-
vices. The author presents the preparation of implementation of the 
Central Logistics Base, its professional concept and system of condi-
tions, furthermore, the expected military and economic results in a 
series of articles consisting of 3 parts, from among which the first one 
can be read in this publication. 

Keywords: military logistics, modern civil logistics services, economic 
efficiency, IT development. 

Bevezető 

A tervezett publikáció sorozat célja a KLB-vel kapcsolatos – 2000-
2012-ig terjedő időszak – szakmai koncepcióinak és megvalósítható-
sági terveinek, valamint az elvégzett előkészítő munka teljes körű 
bemutatása és értékelése. Az MH logisztikai rendszere korszerűsíté-
                                                           
1  Dr. Kovács Ferenc nyá. mk. ezredes, egyetemi docens (NKE), a volt KLB Prog-

ramiroda vezetője 
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sének kulcs eleme lett volna a központosított bázis, melynek előké-
szítésén nagyon sok kitűnő logisztikai, pénzügyi, informatikai és inf-
rastrukturális szakember dolgozott. Ezt a több mint tíz éven keresztül 
végzett elméleti munka eredményeit és gyakorlati előkészítő lépéseit 
kívánom bemutatni, összefoglalni a publikációimban, nem titkolva azt 
a szándékot, hogy a jelen szakembereinek egy összefoglaló anyag 
álljon rendelkezésére arra az esetre, ha a fejlesztési program elindul-
na a jövőben. 

Tisztában vagyok azzal, hogy a honvédségi logisztika területén a 
2012-es év óta számtalan kisebb-nagyobb program futott és fut jelen-
leg is, melyeknek számos pozitív hatása van és hogy a KLB akkori 
elméletét át kell dolgozni, újra kell értékleni, de mind ehhez szüksé-
ges az eredeti alapok, tervek és számítások rögzítése. 

A központi bázissal kapcsolatban több kitűnő publikáció is megje-
lent már (lásd irodalom jegyzék), de a teljes elméleti munkát átfogó 
ismertetés hiányzik a katonai logisztika hazai asztaláról 

A Magyar Honvédség Központi Logisztikai Bázisának fogalma több 
mint tizenöt éve jelen van a hadsereg logisztikájával foglalkozók szó-
tárában. Elméleti munkák egész sora bizonyította szükségességét, 
megvalósíthatósági tanulmányok, HM Gazdasági Bizottsági és HB 
előterjesztések készültek, de a teljes rendszer megvalósítása a mai 
napig nem történt meg, annak ellenére, hogy kisebb korszerűsítési 
lépések történtek az MH logisztika területén.  Miért? A válasz rendkí-
vül egyszerű: a HM -MH mindenkori politikai és gazdasági vezetése 
nem tudta, nem merte a feladatot felvállalni, a kétségtelenül jelentős 
változásokat, a teljes logisztikai támogatási rendszert befolyásoló, 
átalakító programot, melyben a háttérben zajló különböző gazdasági 
alakzatok versengése is szerepet játszott. 

Tévesek azok a nézetek, miszerint a pénz, a beruházási források 
hiánya okozta volna a problémát. A program első megjelenése óta 
köztudott, hogy ekkora fejlesztésre a honvédelmi tárcának nincs és 
várhatóan hosszú évekig nem is lesz saját forrása. Van viszont a vál-
lalkozói szférának, mely ugrásra készen várta és várja egy erre irá-
nyuló tender megjelenését. Így van ez a magyarnál több forrással 
rendelkező, nagyobb hadseregek esetében is. A korszerű logisztikai 
szolgáltatásokat megvásárolják (outsourcing) a civil szolgáltatóktól, 
például az USA, Kanada, Németország haderőinél is. Teszik ezt 
mindazért, mert olcsóbb és korszerűbb logisztikai szolgáltatásokat 
kapnak, mint amit a katonai szervezetek saját erőből tudnak biztosí-
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tani. A logisztika tudománya ugyan a hadseregből indult el, de ma 
már a specifikus fejlesztések kapcsán a nagy logisztikai szolgáltatók 
eszközeivel és módszereivel nem versenyképesek a katonai szerve-
zetek. Természetesen a hadműveleti (műveleti) területeken nem nél-
külözhető az önálló katonai logisztikai képesség, annak megtartása 
alapvető katonai érdek, mellyel a KLB mindenkori koncepciója is 
számolt. 

A KLB első ütemű előkészítése óta eltelt mintegy 14-15 év. Minden 
gazdasági számítás, a szolgáltatásvásárlás ellenére, sőt ebből adó-
dóan még inkább, jelentős megtakarítást mutatott ki az MH költségve-
tésének javára, melynek nagyságrendje 3-4 MdFt lett volna évente.2 
Ezek a gazdasági adatok nem a jelenlegi időszakra, hanem a 2004-
2012 évekre számítottak. A bizonyító és több különböző forrásból 
származó számítások ellenére a tárca nem élt a lehetőséggel, így az 
elmúlt tizennégy - tizenöt évben mintegy 45-50 MdFt megtakarítástól 
esett el, még akkor is, ha a felszabaduló ingatlanokból származó est-
leges bevételt nem is számítjuk. Ennél jelentősebb kár, hogy elma-
radt: a logisztikai reagáló képesség javításának, a missziók központi, 
hatékony kiszolgálásának, az egységes logisztikai információs rend-
szer kiépítésének, a NATO szerinti termékazonosítás bevezetésének 
és az inkurrencia hatékony leválasztásának lehetősége is, bár igaz, 
hogy minden területen történtek kisebb előre mutató lépések. 

A KLB előkészítésének folyamatát kronológiai sorrendben kitűnően 
ismerteti Gáspár Tibor nyá. mk. vezérőrnagy, aki a német-magyar 
logisztikai együttműködés keretébe publikálta a témát.3 

A következőkben egy háromrészesre tervezett publikációban a 
korszerű logisztikai szolgáltatásokra épülő KLB létrehozásának szük-
ségességét, feltételrendszerét, gazdasági lehetőségeit kívánom vá-
zolni, melyekkel a 2000-2012-es években számoltunk. Ezt követően 
számtalan változás történt az MH logisztikai rendszerében és a ma-
gyar nemzetgazdaságban is, de vélelmezem, hogy jelen körülmények 
között is megvalósítható a KLB, természetesen újra gondolt katonai 
és gazdasági előkészítés és megalapozott döntéshozatal esetén. 

                                                           
2  Gazdasági számításokat lásd későbbi (2.) publikációban. 
3  Gáspár Tibor: A német-magyar logisztikai együttműködés hatása a logisztikai 

rendszer korszerűsítésére. Az MH Központi Logisztikai Bázis létrehozásával 
kapcsolatos tervek és konkrét lépések. Honvédségi Szemle 2014/6. szám. 106 – 
114. oldal.  
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1. A fejlesztés indoklása 

1.1.  Az MH központi logisztikai rendszer korszerűsítésének 
szükségessége 

A célt, az MH központi logisztikai rendszerének korszerűsítését, 
már az Országgyűlés 2004. évi határozata a Magyar Honvédség 
hosszú távú fejlesztésének irányairól is tartalmazta. Ennek értelmé-
ben: „a katonai logisztikai szervezeteknek képesnek kell lenniük meg-
felelő logisztikai támogatást nyújtani az MH hazai területen és kül-
földön végrehajtott feladataihoz, valamint a hazai területre esetlege-
sen érkező szövetségi erők katonai logisztikai feladatainak végrehaj-
tásához. A logisztikai szervezetek koncentrálásával, a raktárbázisok 
számának csökkentésével át kell alakítani a logisztikai támogatás 
rendszerét. A honvédség gazdálkodási tevékenységében a jövőben 
növelni kell a versenyszféra szolgáltatásainak igénybevételét és 
a piaci módszerek alkalmazását, így a nemzetgazdasági szféra 
szerepét.” Az MH központi logisztikai rendszer korszerűsítési törek-
véseit támogatta az Országgyűlés 51/2007 (VI.) számú határozata, 
amely a honvédség további fejlesztésében elkerülhetetlennek tartja 
a logisztikai modernizáció befejezését. Az 5/g. pont előírja, hogy „a 
szétválasztott termelői és fogyasztói logisztika támogatási rendszerét 
a megfelelő összhang biztosításával, koncentrált logisztikai és támo-
gató szervekkel, valamint a szükséges támogató és kiszolgáló kato-
nai szervezetek fenntartásával kell működtetni. A Magyar Honvédség 
gazdálkodásában, a jövőben erősíteni kell a versenyszféra szolgálta-
tásainak igénybevételét és a piaci módszerek alkalmazását.” 

Az országgyűlési határozat ellenére az ezt követő kormányzati cik-
lusokban elmaradt a katonai logisztika átfogó reformja. Történtek 
ugyan modernizációs lépések: korábban megerősítették az MH 
Összhaderőnemi Logisztikai Parancsnokság (MH ÖLTP) jog- és ha-
táskörét, egységesítették a logisztikai vezetést, kidolgozásra került a 
Központi Logisztikai Bázis koncepciója, raktárbázisokat szüntettek 
meg, illetve vontak össze. Első lépésként 2007-ben megtörtént a ter-
melői és fogyasztói logisztika teljes körű szétválasztása, megszűnt az 
MH ÖLTP, a termelői logisztika feladatkörét a HM Fejlesztési és Lo-
gisztikai Ügynökség, majd jogutódja a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi 
Hivatal, a központi logisztikai fogyasztói szerveket pedig az újonnan 
alakult MH Összhaderőnemi Parancsnokság (MH ÖHP) vette át. Bár 
a logisztikai vezetés-irányítás rendjében ez a döntés lényeges válto-
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zást indukált, a központi logisztikai „reálszférában” kevés minőségi 
változást idézett elő. 

A Magyar Honvédség védelemgazdasági és központi logisztikai 
feladatokat ellátó szervezeteinek 2013. évi átalakításakor megalakult 
az MH Logisztikai Központ, mellyel párhuzamosan több szervezeti 
korrekció is történt: az MH Veszélyesanyag Ellátó Központ megszűnt, 
feladatai és személyi állománya az MH Logisztikai Ellátó Központhoz 
került, amelynek megnevezése MH Anyagellátó Raktárbázis megne-
vezésre módosult. A változások ellenére az elavult központi logiszti-
kai rendszer alapvető átalakítására nem maradt sem erő, sem forrás 
és legfőképp nem politikai akarat. A politikai akarat természetesen az 
MH logisztikai vezetése felett működő erő volt, melyet alapvetően a 
gazdasági érdekek motiváltak és melyek nem egy irányba mutattak. 

A döntő modernizációs intézkedések nélkül nem lehetett az örökölt 
és elavult központi logisztikai rendszert a professzionalizálódó haderő 
követelményszintjére emelni. A logisztikai transzformáció teljes befe-
jezéséhez szükség lett volna egy második modernizációs döntésre, a 
sok elavult, területileg szétaprózódott, régi módszerekkel dolgozó 
raktárrendszer modern logisztikai központtal történő kiváltására és 
korszerű logisztikai eljárások bevezetésére.  

A katonai értelemben vett logisztikai gazdálkodásnak a honvéd-
ségi szervek és intézmények egymás közötti termékanyag- és esz-
közáramlás (készletgazdálkodás, elosztás, szállítás, tárolás, anyag-
mozgatás, termékazonosítás, nyilvántartás, rendszerből történő kivo-
nás stb.) megszervezésének és optimális hasznosításának tervezé-
sét, szervezését, irányítását és a lefolytatására irányuló folyamatok 
összességét kell magában foglalnia. 

Korszerű logisztikai gazdálkodás MH-ban történő bevezetéséhez 
meg kell változtatni a múltból megörökölt logisztikai ellátási és raktá-
rozási rendszert. A honvédség jelenlegi ellátási, raktározási, és 
ezeket kiszolgáló informatikai rendszere korszerűtlen, a csapatok 
és intézmények logisztikai biztosítása még mindég az ország külön-
böző pontjain lévő  szakirányú raktárakból történik, bár az utóbbi évek 
raktár összevonásai javítottak ezen körülményen A felesleges anya-
gok és eszközök tárolása további raktárbázisokat köt le. A régi hábo-
rús elméletekre épült decentralizált raktározási rendszer gazdaság-
talan, és különösen alkalmatlan a külföldön szolgáló egységek cent-
ralizált logisztikai támogatására. Az utóbbi évek ún. modernizációs kis 
lépései ugyan a centralizáció irányába hatottak, de átfogó központo-
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sítást csak egy, a kor követelményeinek megfelelő Központi Logisz-
tikai Bázis (KLB) megépítése hozhat. 

A KLB eredeti koncepciója4 szerint a javasolt logisztikai bázison 
kerülne elhelyezésre - a lőszer, robbanóanyag és üzemanyag készle-
tek kivételével - az MH valamennyi szakanyaga és eszköze, a katonai 
készletbiztosítási követelmények szerint. A tervezett logisztikai köz-
pontosítás szerint az eszközök és anyagok mintegy 60 %- a lenne 
a raktárbázis területén állandó jelleggel tárolva, a többi mennyiség 
pedig a beszállítókkal megkötendő keretszerződések alapján lenne 
előzetesen lebiztosítva.   

Az utoljára, 2012-ben a KLB kidolgozott részletes koncepciójának 
lezárásaként elvégzett számítások szerint a központosított raktáro-
zás - párosítva a korszerű raktározási, logisztikai és informatikai 
szolgáltatások igénybevételével – az MH e célra fordított jelenlegi 
költségei 45- 50 %-ának a megtakarítását eredményezné. Ezzel 
egyidejűleg elmaradnának a raktárbázisok halogatott, de műszakilag 
szükséges felújítási munkái is, melyek további megtakarításokat je-
lentenének. A KLB működtetése egyben lehetőséget adna a legmo-
dernebb polgári logisztikai informatikai rendszerek felhasználására, 
(lásd későbbi fejezetben), amely a honvédség egységes anyag- és 
eszköznyilvántartó rendszerének megújításával, következő lépésként, 
biztosítaná egy MH szintű integrált logisztikai informatikai rendszer 
létrehozását. 

A fejlesztéssel az Észak-atlanti Szerződés Szervezete felé is fel-
mutatható lenne egy jelentős korszerűsítési program, amely egy-
ben a szövetségi feladatok végrehajtását is alapvetően szolgálná. A 
vállalkozási szolgáltatásokon nyugvó központosított logisztikai 
modell már a Szövetség több tagországában (pl.: USA, Nagy-
Britannia, Kanada, Németország stb.) sikeresen működik, illetve lét-
rehozása több tagországban, folyamatban van (pl.: Görögország, 
Olaszország). Polgári cégek és szolgáltatások bekapcsolása a had-
erő ellátásába már nemcsak békeidőszakban valósul meg, hanem 
egyre elterjedtebb lesz a békeműveletekben is (lásd: Irak, Afganisz-
tán, Koszovó stb.) 

1.2 Nemzetgazdasági keretfeltételek 

Korábbi ciklusokban az Európai Bizottság és a Magyar Kormány 
között megállapodás született az Új Magyarország Fejlesztési Tervről 
                                                           
4  MH ÖLTP KLB Programiroda ( 2002-2005) 
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- későbbiekben Új Széchenyi Terv néven vált ismertté - amelynek 
értelmében Magyarország 2007 és 2013 között 22,4 milliárd eurós 
uniós támogatásban részesült a fejlett európai országok szintjére való 
felzárkózás érdekében. A Fejlesztési Terv hat kiemelt területen (a 
gazdaságban, a közlekedésben, a környezet és az energetika terüle-
tén, a területfejlesztésben és az államreform feladataival összefüg-
gésben) indított el összehangolt állami és uniós fejlesztéseket. A vál-
lalkozói szféra a saját tőketartalékai, bankhitelei mellett a pályázati 
rendszer forrásait is megcélozta volna, ha sor került volna a KLB ten-
derének kiírására. 

A fejlesztések kapcsán említést kell tenni a logisztikai és ipari 
parkokról (lásd Lakatos Péter cikke5), melyek az elmúlt húszéves 
történetük során szervesen beépültek a magyar gazdaság szövetébe. 
Az ipari- és logisztikai parkok az ebben az időszakban az egyik leg-
nagyobb foglalkoztatóvá váltak az országban. Az integrátori funkciót 
ellátó ipari parkok egyre nagyobb regionális léptékű, integrált hálózati 
gazdaságszervezésre, innovációra is képes egységek. Saját regio-
nális hatáskörükben koncentrált innovációs potenciállal rendelkez-
nek, fejlesztési, beszállítói és beruházási projekteket generálnak. A 
logisztikai központok komplex szolgáltatást nyújtanak az adott térsé-
gekben a gazdaság különböző szereplői számára, hatékony össze-
kapcsolási és tranzit funkciókat látnak el. Egy megfelelően telepített 
KLB, egy nagyobb ipari park rendszerében további szolgáltatási, be-
szállítói előnyöket is élvezhetne.  

Az elmúlt ciklusok kormányai, alapvetően a gazdaságfejlesztési 
operatív programok részeként, főként az ipari- logisztikai parkok 
megerősítése érdekében kiemelt fontosságú célként kezelték a mo-
dern logisztikai szolgáltatások mind szélesebb körű elterjesztését. 
E fejlesztési koncepcióban tekintélyes helyet foglal el az 
intermodális logisztikai szolgáltató hálózat kiépítése. A GOP Kö-
zép-Magyarországi Operatív Program logisztikai központok és szol-
gáltatások fejlesztése keretében elsősorban az intermodális logiszti-
kai központok fejlesztését támogatta. A javasolt MH Központi Logisz-
tikai Bázis, mint integrált védelmi logisztikai bázis kitűnően beilleszt-
hető lehetett volna és lenne ma is egy integrált védelmi logisztikai 
fejlesztési és koordinációs projektbe is, mely túlmutatna a HM tárca 
feladatain is. Egy integrált védelmi logisztikai bázis a katasztrófa-
helyzetek, a különleges jogállású időszakok vagy a kritikus infrastruk-

                                                           
5  Lakatos Péter: A Logisztikai Szolgáltató Központok szárazföldi haderőnem diszt-

ribúciós rendszerébe történő bekapcsolása. Katonai Logisztika 2006/1 szám. 
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túrák kiesésének kezelésekor is meghatározó szerepet tölthetne be a 
gazdaságbiztonság, a lakosság és az ország védelme szempontjából 
(katasztrófavédelem, rendvédelem, állami gazdasági tartalékok, had-
sereg stb.).  

1.3 Az MH központi logisztikai rendszere 

Az MH logisztikai rendszerét a 2006/2007-es évek során alapvető-
en átalakították, azzal a szándékkal, hogy tisztán megtörténjen a ter-
melői és fogyasztói logisztika egymástól való elválasztása. A transz-
formációs koncepció egy központi ügynökségbe szervezte a termelői 
logisztikai feladatok végzését (logisztikai tervezés, K+F, beszerzés, 
logisztikai működés és fenntartás, logisztikai gazdálkodás, rendszer-
ből történő kivonás stb.) és a nemzetközi feladatok támogatását. Ezt 
a funkcionális centralizációt egy robosztus szervezési megoldással 
érte el, amely során öt nagy HM szervezetet (MH ÖLTP, HM Beszer-
zési és Biztonsági Beruházási Hivatal /HM BBBH/, HM Technológiai 
Hivatal /HM TH/, HM Haditechnikai Fejlesztési Főosztály /HM HFF/, 
HM Protokoll és Nemzetközi Rendezvényszervezi Igazgatóság) vont 
össze.  

Az átszervezés másik iránya a fogyasztói logisztika MH szintű lét-
rehozását célozta meg, amely a megszűnő MH ÖLTP erőforrásait az 
új hadműveleti parancsnokságnak (MH ÖHP, Székesfehérvár) adta 
át. Ezzel a csapatok ellátásának gravitációja az összhaderőnemi pa-
rancsnokságra került át, amely a logisztikai biztosítási feladatokat a 
HM FLÜ szakirányításával és együttműködésével, de katonai vezetés 
követelményei szerint végezte. Az átalárendeléssel a korábbi MH 
ÖLTP ellátó központjai, raktárai, közlekedési és javító szervezetei az 
MH ÖHP -hoz kerültek át. A NATO felfogás szerint logisztikához so-
rolt egészségügyi szervezetek akkor még a HM, illetve MH aláren-
deltségben maradtak. A vezetési- irányítási változásokat azonban a 
logisztikai „hardver” átszervezése nem követte, mindösszesen a hadi-
technikai és hadtáp ellátó központot vonták össze MH Logisztikai El-
látó Központ (MH LEK, Budapest) néven. A központ változatlanul fe-
lelős maradt a katonai szervezetek előírt szaktechnikai anyagokkal és 
eszközökkel való ellátásáért itthon és külföldön. A veszélyes anya-
gokkal (lőszer, robbanóanyag, harcanyagok, üzemanyag) való ellá-
tást a 2005-ben létrehozott MH Veszélyes-anyag Ellátó Központ (MH 
VEK, Pusztavacs) végezte 2013-ig.  

A csapatok ellátása kéttagozatos, egycsatornás rendben (központ- 
csapat, vagy szolgáltató- csapat) valósult meg, amelyet a különböző 
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központilag beszerzett szolgáltatások és a helyi beszerzések egészí-
tettek ki. A missziókban szolgáló erők ellátása hármas tagozati rend-
ben (központi- logisztikai ezred /Kaposvár/- kontingens) valósult meg, 
amelyet műveleti területi beszerzés vagy befogadó nemzeti támoga-
tás (BNT) egészített ki.  

A logisztikai központokhoz tartozó raktárak korszerűsítése azon-
ban elmaradt, a raktárak maradtak a régi helyükön, korszerűsítésre 
nem maradt forrás, azonos anyagokat különböző helyeken tárolnak, 
és keveredik az „aktív” ellátási eszköz és anyag a felesleges és kise-
lejtezettel (inkurrencia) egyaránt. Ezeket a hiányosságokat csak mo-
dern logisztikai megoldásokkal lehet megszüntetni, amelyhez egy 
hatékony megoldást a KLB tudna nyújtani. 

Nemcsak a békeidőszaki gazdaságossági követelmények, hanem 
a Szövetségen belül megváltozott feladatrendszer (pl. expedíciós 
hadviselés), és az ezzel járó strukturális változások is erősítik a köz-
pontosított raktározás, készlet- és anyagkezelés szükségességét. A 
külföldön missziós feladatot ellátó szervezetek logisztikai biztosítása 
lényegesen egyszerűbben és gyorsabban megoldható lenne egy 
központi bázisról kiindulva. A központosítás lehetőséget adna az in-
kurrens anyagoknak a szükséges készletekről történő leválasztására, 
amely jelentős megtakarítást eredményezne a honvédségnek. 

A béke időszaki ellátásra vonatkozó központosítás és a gazdasá-
gossági törekvések összhangban vannak az MH Logisztikai Doktríná-
jával és a Szövetségi Összhaderőnemi Logisztikai Doktrínával is. A 
tagországok többségénél e szabályozó dokumentumok alapján törté-
nik a hazai és a műveleti logisztika átalakítása és fejlesztése.   

1.4 A központosítás szükségessége és lehetősége 

A KLB szükségességét, alaprendeltetését, a tervezett igénylési és 
ellátási folyamatot egy korábbi, szerzőtársaimmal írt publikációban6 
vázlatosan már ismertettem, de mindaz egy szűkebb szakmai szeg-
mensben, egy általunk vitatott elmélet megcáfolását szolgálta és kö-
zel sem volt teljeskörű. 

A honvédségi logisztikai rendszer tanulmányozása során megálla-
píthatjuk, hogy az MH jelenlegi logisztikai ellátási rendszerének mo-

                                                           
6  Dr. Bencsik István, Dr. Kovács Ferenc, Pogácsás Imre: A logisztikai támogatási 

rendszer korszerűsítésének valós lehetőségei a korszerű üzleti folyamatok tük-
rében. Katonai Logisztika, 2012/1. szám – 6-18. oldal. 
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dernizálása, gazdaságosabbá tétele – a sok kis korszerűsítési lépés 
mellett - nem képzelhető el az ellátási és a raktározási rendszer át-
alakítása, a centralizált ellátás továbbfejlesztése nélkül. Olyan kor-
szerű, az ipar által már alkalmazott logisztikai eljárásokra kell 
áttérnie a honvédségnek, melyek jelentősen csökkenteni fogják 
költségeit. (Például: közvetlenül a gyártóktól történő anyag és esz-
köz kiszállítás, a raktári készletek csökkentése, konszignációs raktá-
rak igénybevétele, áruterítéses anyagkiszállítás, korszerű szervízelési 
módszerek stb.) 

Egy polgári üzemeltetésű, Központi Logisztikai Bázis ellátás-
ba történő bevonásának lehetőségeit összefoglalóan az alábbiak 
indokolják:    

 a központosításra tervezett anyagok és eszközök raktáro-
zása és kezelése jelenleg több raktárban történik, melyek 
többsége rossz műszaki állapotú és korszerűtlen feltétele-
ket biztosít a raktározáshoz és a kapcsolódó anyagkezelési 
feladatokhoz; 

 a mai napig jelentős nagyságrenddel bír az inkurrens 
anyagok és eszközök további raktárbázisokon történő táro-
lása, melyeknek a fokozatos kiürítése és felszámolása is 
cél; 

 ez idáig nem épült ki olyan korszerű logisztikai információs 
és anyaggazdálkodási rendszer, mely hatékonyan működ-
tethető lenne a szétszórt raktárak, a csapatok és a külön-
böző vezetési szintek között; 

 nem alkalmazhatóak korszerű raktározási technológiák és 
modern színvonalú gépesítés; 

 csekély a központi szállítási kapacitás, illetve a csapatszin-
tű vételezési eljárás gazdaságtalan; 

 a felszámolási törekvések ellenére magas az inkurrencia 
hányad, a használaton kívüli anyagkészletek értékesítése 
lassan halad; 

 a polgári szolgáltatások gazdaságos igénybevétele korláto-
zottan lehetséges a decentralizált raktározási és gazdálko-
dási feltételek mellett; 

 a NATO előírások szerinti termékazonosítási és kodifikáci-
ós rendszer csak többlet erőforrások felhasználásával ve-
zethető be; 
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 a NATO új hadműveleti koncepciói (például a NATO Rea-
gáló Erők, az aszimmetrikus hadviselés) és képességfej-
lesztési követelményei gyors, tartós és megbízható logiszti-
kai megoldásokat követelnek nemzeti és többnemzeti ala-
pon is. A távoli régiókban folyó békeműveletek felértékelik 
a légi szállítást, amely központi helyről, megfelelő repülőtéri 
csatlakozásról hatékonyabbá teheti a logisztikai támoga-
tást. 

1.5 A Központi Logisztikai Bázis koncepciója 

A több mint tíz éve javasolt KLB koncepciója azon alapelvre épül, 
mely szerint a honvédségi feladatok ellátása minden olyan területen a 
nemzetgazdaság, a polgári szolgáltatások igénybevételére, bevoná-
sára támaszkodik, ahol ez szakmailag, katonailag megoldható. A 
Központi Logisztikai Bázison kerülne elhelyezésre valamennyi szak-
anyag és eszköz (a lőszer, a robbanóanyag, a harcanyagok és az 
üzemanyagok kivételével) a haderő mindenkori készletbiztosítási igé-
nyeinek megfelelően. Ezen kívül ide kerülne egy sor speciális logisz-
tikai funkció is. 

A KLB létrehozásának egyik alapvető feltétele a Logisztikai Infor-
mációs Rendszer (LIR), korábbi nevén Logisztikai Gazdálkodási In-
formációs Rendszer (LGIR) kidolgozása és működtetése. A LIR tárgyi 
eszköz és készletgazdálkodási modulja a nemzeti és NATO előírá-
soknak megfelelő termékazonosítási és kodifikációs rendszerrel biz-
tosítaná a termékek azonosítását. A Központi Bázis a logisztikai ve-
zetéssel és valamennyi gazdálkodó szervezettel kapcsolatban lesz a 
LIR rendelési, szállítási, üzembentartási, javítási és karbantartási 
moduljain keresztül. 

Az új ellátási rendszerben a csapatok alkatrész ellátása jelentős 
mértékben közvetlenül a gyártóktól, a beszállítóktól történne. A köz-
ponti készletbe csak a beszerzési időt áthidaló anyagmennyiség ke-
rülne. A háborús készletek tárolása ugyan megoldható az állami tar-
talékok kezelésének körében is más helyszíneken, más raktárbáziso-
kon, de ezt a kérdést még alaposan ki kell majd elemezni, tekintettel 
a hosszú beszerzési ciklusú anyagok biztosítására is. 

A KLB fontos szerepet tudna játszani azon cél megvalósításában, 
amely egy korszerűbb, hatékonyabb és olcsóbb logisztikai ellá-
tási rendszer kiépítését és működtetését célozza meg a Magyar 
Honvédségben. 
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1.6 A korszerű fogyasztói logisztikai rendszer jellemzői  

A logisztikai rendszer a nemzeti erőforrások hatékony felhasználá-
sán, a támogatási lehetőségeinek a katonai szervezetek valós igé-
nyeihez igazodó elosztásán alapul.  

Hatékonysági szempontok miatt a KLB-n alapvetően csak akkor 
kerülnek katonai szervezetek ellátását szolgáló anyagokból készletek 
kialakításra, amikor azok beszerzése katonailag indokolt időn belül 
nem lehetséges, vagy a készletezés gazdaságosabb, mint az igény 
keletkezési időpontjában történő beszerzés, illetve a készletek meglé-
te más okból elengedhetetlen. 

A Magyar Honvédség előtt álló feladatok megkövetelik az ellátási 
anyagok igény szerinti biztosítását oly módon, hogy a béke és az al-
kalmazási igények kielégítése mennyiségileg és minőségileg a meg-
határozott időn belül biztosítható legyen, a készletek biztosítása, be-
szerzése és tárolása gazdaságosan valósuljon meg. A felmerülő 
szükségletek megkövetelik a dinamikus, folyamatorientált, a min-
denkori alkalmazási igényekhez igazodó, rugalmas és átlátható 
logisztikai támogatási rendszer meglétét. 

A rendszer megteremtésének feltétele a logisztikai folyamatok 
minden szinten biztosított átláthatósága, az egyes szinteknek megfe-
lelő információs hálózat, valamint a felhasználás elegendően meg-
bízható számítására, a meghibásodási ráták és az elhasználódás 
előrejelzésére való képesség. 

Egy hatékonyan működő logisztikai rendszerbe be kell tagolni az 
összes belső, és amennyiben lehetséges, külső partnert. A rendszer 
irányultsága feleljen meg a Magyar Honvédség béke és alkalmazási 
szükségleteinek. A működés feltétele a haderő egészét lefedő logisz-
tikai vezetési és szakmai információs rendszer megléte, amely rend-
szerben megvalósul a beszállítótól a felhasználóig terjedő anyag, 
szolgáltatás és információs folyamatok tervezése, irányítása és ellen-
őrzése.  

A logisztikai rendszer átalakítása során a jelen állapothoz képest 
csökkenteni kell a beszerzések során lekötött pénzügyi források 
nagyságát. A cél elérésére szolgáló eszközök közül megemlítendők a 
keretszerződések, a műveleti területen is alkalmazható beszállítói 
szerződések, szállítókkal és a civil szolgáltatókkal, a bérlet, a multi-
nacionális beszerzések, vagy a közös készletek képzése. A szerző-
désekkel nem biztosítható védelmi célú szolgáltatások - a hatályos 
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szabályozásnak megfelelően - gazdaság-mozgósítási és igénybevé-
teli jogszabályok alapján kerülnek biztosításra. 

A békeműveletek logisztikai támogatási feladatai erőforrás igényé-
nek meghatározása a korábbi felhasználások statisztikai elemzésén 
alapul. A felmerülő igények nagyságrendjét és felépítését a békeidő-
ben fenntartandó készenléti szinthez, valamint a békeidőben végre-
hajtandó műveletek (missziók) végrehajtásához szükséges logisztikai 
szükségletek határozzák meg. A békefeladatok igénye a csak béke-
feladatokhoz, illetve az alkalmazási feladatokhoz is szükséges igé-
nyekből tevődik össze.  

A békefeladatokhoz az igények biztosítása elsődlegesen az igény 
keletkezésekor szállítással történik, amelyet a szállítókkal kötött 
hosszú távú szerződések és a megrendelések szerinti rövid határide-
jű beszerzések garantálnak. A békefeladatok logisztikai támogatási 
rendszerében a piacon mindenkor megbízhatóan és megfelelő meny-
nyiségben beszerezhető anyagokból - a fajlagos költségek miatt - 
elkerülendő a raktári készletek kialakítása.  

A békefeladatokhoz szükséges anyagok mozgatását, raktározását, 
karbantartását (javítását) és szállítását alapvetően a gyártók vagy 
szolgáltatók végzik. Mindezek mellett a költségtakarékos megoldá-
sokkal biztosítani kell, hogy az igényelt anyagok mindenkor a megfe-
lelő mennyiségben, minőségben és helyen álljanak rendelkezésre. A 
polgári szférában történő készletképzés esetén biztosítani szükséges 
az állapot követésére és értékelésére való tulajdonságokat, valamint 
az anyagok kezelésére és javítására való képesség fenntartását is. 

Az alkalmazás logisztikai támogatása meghatározó jelentőséggel 
bír a végrehajtó katonai szervezetek működőképessége és a művele-
tek eredményessége szempontjából. A logisztikai támogatás kereté-
ben a felmerülő szükségletek kielégítésére irányuló beszerzések koc-
kázatának értékelése, valamint a műveletek megnövekedett felhasz-
nálásra, meghibásodásra, veszteségre és a műveleti tevékenység 
miatti jelentősebb elhasználódásra készített számvetés alapján kerül 
elkészítésre a tárolandó mennyiségek számvetése.   

A műveletek logisztikai támogatásának tervezése időszakában a 
lehetséges polgári szolgáltatások a logisztikai rendszerbe integ-
rálásra kerülnek, amennyiben gazdaságilag és katonailag elfogad-
hatóak. Az ellátási anyagok esetében törekedni kell közvetlenül az 
igénylőnél történő biztosítás megszervezésére.  
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A katonai szervezetek után számvetett készletek rendelkezésre ál-
lása megfelel a katonai szervezetek készültségi kategóriájának. Az 
elvárások teljesítéséhez olyan raktározási eljárás alkalmazása szük-
séges, amely biztosítja a műveleti követelmények szerinti hozzáfé-
rést, a műveletben résztvevő szervezetek folyamatos ellátását, és 
rövid idő alatt megvalósítható telepíthetőséget, adott esetben légi, 
vagy vízi úton is.  

1.7 A polgári logisztikai szolgáltatások igénybevételének lehe-
tősége 

A központosítás, a KLB kialakítása egyben a logisztikai ellátási 
rendszer modernizálásának lehetőségét is jelentené a Magyar Hon-
védségnél, melyet a polgári logisztikai szolgáltatások fokozott mérté-
kű igénybevétele fog jellemezni. Mindezen módszerek egy részéről, a 
gazdaságban, az üzleti életben alkalmazott hatékonyságnövelő meg-
oldásokról már szóltunk az idézett publikációban.7 

Az új típusú logisztikai ellátási rendszer eredményeképpen: 

 jelentősen csökkenthetők lennének a raktározási készletek; 

 az anyag- és eszközellátás egy része közvetlenül a gyár-
tóktól történne; 

 kialakíthatók lennének az ellátási termékláncok; 

 a gazdaságtalan vételezési/ kiszállítási módszerek helyett 
az ipari ellátási eljárásokat és optimalizált anyagszállítási 
módokat lehet alkalmazni; 

 korszerű informatikai rendszerek alkalmazásával megte-
remthető az anyagi készletek átláthatósága és optimalizá-
lása, valamint a beszerzés tervezhetősége; 

 a külföldi missziós feladatok logisztikai biztosítása egysze-
rűbb, gazdaságosabb és gyorsabban végrehajtható lenne; 

 a jelenleg még meglévő inkurrencia leválaszthatóvá válik a 
jövőben használatos aktív anyag- és eszközkészletekről. 

Ezen új logisztikai ellátási rendszer, döntő mértékben a polgári 
szolgáltatói tevékenységre épül, megtartva azokat a katonai képes-

                                                           
7  Dr. Bencsik István, Dr. Kovács Ferenc, Pogácsás Imre: A logisztikai támogatási 

rendszer korszerűsítésének valós lehetőségei a korszerű üzleti folyamatok tük-
rében. Katonai Logisztika, 2012/1. szám – 6-18. oldal. 
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ségeket, melyek a különleges jogrend szerinti időszakban (megelőző 
védelmi helyzet, rendkívüli állapot, szükségállapot, illetve más ve-
szélyhelyzetek során), vagy műveleti területen szükségessé válhat-
nak. 

A korszerű logisztikai szolgáltatások területei lehetnek például: a 
termék azonosítási rendszer, a korszerű raktár-technológia és anyag-
kezelési rendszer, a komissiózás vagy az áru-terítéses kiszállítás. 

1.8 Logisztikai informatikai fejlesztések szükségessége 

A korlátozott pénzügyi források, a gazdálkodás átláthatóságának, 
hatékonyságának növelését célzó törvényi, illetve kormányzati elvá-
rásoknak való megfelelés kényszere elodázhatatlanná teszi az MH-
ban a Logisztikai Információs Rendszer (LIR)8 alapvető fejlesztésé-
nek beindítását. 

E feladatokhoz kapcsolódóan biztosítani kell a katonai szabványo-
sítás, minőségbiztosítás és termék kodifikáció keretében a NATO és 
EU konform termékazonosítási rendszer teljes körű bevezetését. A 
rendszernek képesnek kell lennie a katonai jellegű logisztikai felada-
tok kiszolgálására és a NATO logisztikai rendszerekkel történő adat-
cserére is. A feladat keretében folytatni kell a Befogadó Nemzeti Tá-
mogatás (BNT) informatikai fejlesztését. 

A Központi Logisztikai Bázis (KLB) egy modern, a kor követelmé-
nyeinek megfelelő, hálózat alapú számítógépes támogatással kell, 
hogy rendelkezzen, amely kompatibilis lesz a haderő informatikai 
rendszereivel, ugyanakkor maximálisan biztosítja az információ vé-
delmet, szorosan illeszkedve a kritikus információs infrastruktúra 
védelméhez. 

Az új informatikai rendszer által megoldandó feladatok, köve-
telmények: 

 A termékazonosítás, kodifikáció és a logisztikai gazdálkodás 
részét képező nyilvántartás kapcsolatának, folyamatának tá-
mogatása; 

 A tervezett informatikai rendszer megoldást ad - többek közt - 
a raktár (akár elosztott, több szervezet cikkeit is magában fog-
laló) kezelésére, a bizonylatok automatikus előállítására, a lel-
tározás és a készletmozgás vonalkódos támogatására, a mun-

                                                           
8  Korábbi nevén: Logisztikai Gazdálkodási Információs Rendszer ( LGIR) 
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kafolyamatok elektronikus kezelésére. A munkafolyamatok ke-
zelésébe természetesen az egyes szervezeti egységektől ér-
kező igénylés is beleérthető; 

 Maximálisan támogatja az anyaggazdálkodási munkafolyama-
tokat (igénylés, jóváhagyás, kiadás), elektronikus bizonylat 
úton kezeli a több áttételen keresztüli anyagkiadást a központi 
raktárból a végfelhasználóig, s ugyanakkor elkészíti az aláírás-
köteles példányokat. Korszerű azonosítási technológiákkal 
(vonalkód, RFID) integrált megoldással az anyagkiadást, a rak-
tármozgásokat, a leltárt vonalkód olvasós kézi számítógépek-
kel támogatja; 

 A rendszer ismerni és kezelni fog minden olyan kifejezést, ka-
tegóriát, amelyet az anyaggazdálkodással, raktárkezeléssel és 
készletnyilvántartással foglalkozó szakemberek a honvédség-
nél alkalmaznak. A számítási eljárások (amortizáció-, érték-
csökkenés számítás, készletszintek) a honvédségnél rendsze-
resített eljárásokkal megegyező algoritmusúak lesznek; 

 Az új informatika képes lesz úgy kezelni a benne tárolt eszkö-
zöket, hogy nem csak azok kódját (cikkszámát), illetve nevét 
használja azonosításra, hanem mindazokat a tulajdonságokat 
is kezeli, amelyek meghatározzák az adott terméket. Ezáltal 
egy lekérdezés nem csak cikkszámra vagy termékre történhet, 
hanem a termék tulajdonságainak, jellemzőinek megadásával 
is megvalósulhat (pl.: kereshetőek azok a nyomtatók, amelyek 
lapmérete A/3-as nyomtatási sebessége legalább 30 lap/perc, 
színes nyomtatásra képesek stb.); 

 A működési mód logikailag megegyezik a NATO kodifikációs 
elvekkel, hogy az informatikai rendszer és a kodifikációs rend-
szer között kapcsolatot is ki lehessen építeni. Ez azért nagyon 
fontos, mert jelenleg a kodifikáció a tényleges raktármozgások-
tól függetlenül történik, és a NATO rendszerrel való kötelező 
kapcsolat sem automatikusan a rendszerek közt valósul meg, 
hanem függetlenül, ismételt adatbevitel útján; 

 A logisztikai gazdálkodás egységes, illetve speciális nyilvántar-
tási rendjének kialakítása; 

 A KLB, a honvédségi ellátó bázis, a területi ellátó szervezetek 
és a csapatok kapcsolatának, az ellátás folyamatának feltér-
képezése, korszerűsítése és informatikai támogatása; 
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 A KLB az MH egyéb informatikai rendszereihez (VTR, LGIR, 
KBIR, KGIR, MSZIR) való közvetlen, vagy interfészen keresz-
tüli csatlakozás feltételeit is biztosítani fogja; 

 A logisztikai gazdálkodási rendszer részeként, később ahhoz 
történő csatlakozás figyelembe vételével kell kidolgozni, a fo-
gyasztói logisztika folyamatainak vonatkozó részeit; 

 Készletek, eszközök, valamint az eszközök, anyagok üzemben 
tartásához szükséges - hatáskörébe utalt - tartalék alkatrészek 
és fenntartási anyagok beszerzése, raktározása, a honvédelmi 
szervezetek ellátása; 

 A központi biztosítású anyagok és eszközök analitikus 
nyilvántartása;  

 A beszerzési és nyilvántartási adatokra támaszkodva 
információk biztosítása a számviteli analitikus nyilvántartáson 
keresztül a beszámoló elkészítéséhez; 

 Tényadatokon alapuló adatszolgáltatás a termelői logisztika 
tervező tevékenységéhez. 

A KLB Információs Rendszerét elsősorban háromrétegű integrált 
rendszerre alapozott, ON-LINE rendszerként kell kialakítani, felhasz-
nálva a Magyar Honvédség által biztosított kommunikációs csatorná-
kat és a már működő informatikai rendszerek szolgáltatásait, adatait, 
melynek elérését a közvetlen kihelyezett terminálokkal lehetséges 
megvalósítani. 

2. A KLB rendeltetése, feladatai és működése 

2.1 A Központi Logisztikai Bázis alaprendeltetése 

A KLB alaprendeltetése lenne a csapatok és szervezetek funkció-
juk szerinti működéséhez szükséges anyagkészletek és eszközök 
szakszerű raktározása, kezelése, az egyes nevesített katonai felada-
tokhoz szükséges anyagok és eszközök előkészítése, csomagolása, 
konténerbe helyezése, az anyagok és eszközök kiadása és visszavé-
telezése. A kettős rendeltetésű anyagok esetében konszignációs rak-
tárbázisként működne. 

A KLB feladatrendszeréhez tartozna még a készletgazdálkodás 
műveleteinek (állagmegóvás, frissítés, selejtezés, stb.) végrehajtása, 
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a csapatok hadfelszerelési igényeinek kielégítése. A KLB tárolná a 
hadfelszerelések központi készletét, biztosítaná a csapatok hadi-
anyag készleteinek megalakítását, megszervezné a központi anyagi 
készletek tárolását, karbantartását, tárolási és szavatossági időn be-
lüli cseréjét, valamint az előírt szinten tartaná a készleteket. 

Ezen kívül a KLB különböző logisztikai szolgáltatásokat is nyújtana 
a megrendelőnek, és területén akár elhelyezhetők lennének a mai 
MH Katonai Logisztikai Központ tervezési- vezetési szakmai szervei 
is. 

A KLB új ellátási rendszerbe történő belépésével a csapatok esz-
köz- és anyagellátása jelentős mértékben közvetlenül a gyártóktól, a 
beszállítóktól történhetne, kialakulnának az ellátási termékláncok, a 
központi készletben csak a beszerzési időt áthidaló nagyságrendű 
anyagtárolás lenne. Ez az üzemeltető számára lehetővé tenné a rak-
tári készletek jelentős csökkenését. Az anyagszállítás területén az 
eddigi gazdaságtalan vételezési/ágazati kiszállítási eljárás helyett az 
irányonként összevont kiszállítás kerülne előtérbe saját MH szállító 
kapacitással, vagy gazdaságos polgári szállítási megoldásokkal. 

A hazai logisztikai biztosítási feladatok mellett a KLB részt venne a 
külföldön szolgálatot teljesítő missziók logisztikai ellátásában, 
amely így gyorsabbá, korszerűbbé és gazdaságosabbá válna. A 
Központi Logisztikai Bázisra történő anyag és eszköz átcsoportosí-
tással tehermentesíteni lehetne a kaposvári logisztikai ezredet. 

A KLB nemcsak a raktározás, az anyag-és eszközkezelés közpon-
tosítását jelentené, hanem ide kerülhetnének mindazon logisztikai 
funkciók, amelyek jelenleg az MH központi tagozat feladataihoz tar-
toznak, úgymint: 

 szükséges mértékű légi szállítások logisztikai lebonyolítása, 
összhangban a katonai szállító képesség helyreállításával; 

 speciális szakkiképzési feladatok; 
 katonai eszközökhöz kötődő hatósági feladatok (gépjármű 

vizsgálatok, mérésügy stb.); 
 MH szintű nyilvántartások vezetése anyagnemfelelős szolgá-

latok részére; 
 anyagok és eszközök minőségi vizsgálata (laborok, mérőál-

lomások stb.); 
 központi nyomda és bélyegző készítés; 
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 kiadáshoz tartozó speciális javítás, üzembe helyezés; 
 karbantartás, konzerválás; 
 speciális hulladékkezelési feladatok.  

A KLB profiljához tartozna még a következő feladatok végzése: 
 Részt venne az MH szintű ellátási normák és normatívák 

szerkezetét, pénzértékét befolyásoló statisztikai adatok gyűj-
tésében, azokat feldolgozza, javaslatot tesz az ellátási pénz-
normák, anyagnormák (pótnormák), normatívák változtatásá-
ra; 

 A HM/ MH szintű szakterületi követelmények alapján részt 
venne a nomenklatúrájába tartozó szakanyagok és szaktech-
nikai eszközök rendszerbe állításában, üzemben-tartásában 
és rendszerből történő kivonásában; 

 Ellátná a katonai szervezeteket az előírt szakanyagokkal, il-
letve koordinálja a szaktechnikai eszközök és gépek szervi-
zelését és javítását; 

 Államigazgatási eljárás keretében forgalomba helyezné, illet-
ve forgalomból kivonja az MH gépjárműveit és munkagépeit, 
ellátja hatósági okmányokkal- és jelzésekkel; 

 A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. Törvény rendelkezése 
alapján végezné az MH mérőeszközeinek kalibrálását, a 
gazdálkodással kapcsolatos feladatokat; 

 Nyilvántartaná a szállítók szerinti megrendeléseket és teljesí-
téseket. 

A honvédség logisztikai biztosítása érdekében szükséges - és a 
KLB-n nem tervezett - feladatok végrehajtását más honvédségi és 
minisztériumi szervezetek végeznék. 

2.2 A központosított ellátási folyamat vázlatterve 

A javasolt feladatrendszerrel a KLB meghatározó szerepet töltene 
be az MH hazai és külföldi ellátási rendszerében egyaránt. Az ellátás 
a katonai szervezetek által megküldött rendszeres, időszakos és 
rendkívüli igénylések alapján történik. Az igénylések felterjesztése a 
szolgálati és szakmai út betartásával kerül végrehajtásra. 

A rendkívül összetett feladatrendszert végsőkig leegyszerűsítve, 
vázlatosan ábrázolja a következő folyamatábra: 
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1. számú folyamatábra. Készítette a szerző
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A megküldött igények feldolgozása során a KLB végrehajtja az 
igények összevetését az érvényben lévő katonai normákkal és az MH 
ÖHP szolgálati ágak által meghatározott ellátási prioritásokkal, és 
ezek alapján intézkedik a raktári készleten lévő anyag kiadására, va-
lamint a katonai szervezet igényeinek kiértesítésére. 

A komissiózott készletek és eszközök átadása meghatározott idő-
közönként terítő járat igénybevételével kiszállításra kerül az igénylő 
katonai szervezethez, vagy az általa kért helyre. A szervezetek véte-
leztetése csak sürgős, speciális szállítást igénylő esetekben lehetsé-
ges.  

Raktárhiány esetén a logisztikai információs rendszer alkalmazá-
sával vizsgálatra kerül, hogy más katonai szervezetnél található-e 
átcsoportosítható készlet, ha igen, akkor ezen alakulattól történik az 
igény kielégítése. 

Amennyiben az igényelt anyag vagy technikai eszköz nincs raktá-
ron és más szervezetnél sem áll rendelkezésre, az bekerül a nem 
teljesíthető igények nyilvántartásába, mely beszerzendő anyagként 
jelenik meg és egy induló beszerzési eljárást generál. Az igénylés 
nyilvántartásba vételét követően a katonai szervezetet kiértesítik az 
ellátás elmaradásáról.  

Az eszközökkel történő ellátás alapvetően eszközcsere módszeré-
vel történik, ipari javításba adásban a KLB közreműködik.  

A külföldi missziókban lévő kontingensek, alegységek és személyi 
állomány ellátása a kaposvári logisztikai ezreddel és a légiszállítási 
képességgel rendelkező repülő alakulattal való együttműködésben 
valósul meg közúton, vasúton, vagy légi úton. 

Az MH szintű fő anyagfelelős főnökségek az LGIR alrendszerein 
keresztül a felhasználói hozzáférések függvényében folyamatosan 
tájékozódhatnak a gazdasági folyamatokról és készletekről egészen 
a csapatszintig. 

A KLB főbb jellemzőit foglalja össze az alábbi ábra, mely a műkö-
dési formák mellett a lehetséges szolgáltatások egy részét és a ké-
sőbbiekben részletezendő infrastrukturális feltételeket szemlélteti.
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A KLB főbb jellemzői
Szolgáltatások

kettős rendeltetésű anyagok 
(civil + katonai) raktározása

komplex logisztikai 
szolgáltatások( pl.árúterítés )

IT támogatások

létesítmény-gazdálkodás

24 órás őrzés-védelem

kamion és tgk.
tároló / parkoló

harcjármű tároló / parkoló
katonai technikai eszközök 
karbantartása

irodai területek

Speciális laborok, műhelyek

vámraktár

Működési formák

konszigná-
ciós raktári
tevékenység

szolgálta-
tások

bérleti
konstrukciók

Infrastruktúra

fűtés

gáz

Humán és technikai 
azonosítási rendszerek

riasztó

tűzvédelem (spinkler)

video-kamerás rendszer

Elektromos ellátás

Víz, szennyvíz, felszíni 
vízelvezetés

hűtés

Létesítmény

üzemeltetés

 

2. számú ábra: A KLB főbb jellemzői, funkciók és az infrastruktúra (készítette a szerző)
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Összegzés: 

A KLB-ről tervezett cikksorozat első részében szándékaim szerint 
bemutattam a koncepció kialakulását, a fejlesztés indoklását, mint az 
MH központi logisztikai rendszer átfogó fejlesztésének szükségessé-
gét.  

Vázoltam az akkori nemzetgazdasági feltételeket és az MH köz-
ponti logisztikai rendszerének utóbbi időszaki változásait, melyek, 
kétségtelenül javítottak a helyzeten, de átütő reformot nem jelentettek 
és nem hozták meg az elvárható katonai-logisztikai és gazdasági 
eredményeket. 

A központosítás szükségessége együtt jár a korszerű polgári lo-
gisztikai szolgáltatások igénybevételével, mely a gazdaságosság kul-
csa is egyben. Mindezek ellenére meg kell tartani és meg is tartható a 
katonai követelmények elsődlegessége, a csapatok és a műveletek 
magasabb szintű kiszolgálása. 

Részletesen indokoltam a polgári logisztikai szolgáltatások igény-
bevételének szükségességét. A központosítás koncepciója csak az 
lehet, hogy a hadsereg központi logisztikája minden olyan területen a 
nemzetgazdaságra, a polgári szolgáltatásokra épüljön, ahol az nem 
ütközik katonai, nemzetbiztonsági érdekbe.  

Bemutattam a korszerű logisztikai rendszer jellemzőit a polgári lo-
gisztikai szolgáltatások igénybevételének lehetőségével együtt. 

A KLB és a jelenlegi logisztikai rendszer fejlesztésének alapja a lo-
gisztikai informatika alapvető fejlesztése (LIR), melynek követelmé-
nyeit és a megoldandó feladatokat vázoltam. 

Megfogalmaztam a KLB alaprendeltetését és mindazokat a további 
logisztikai funkciókat, melyek a feladatrendszeréhez kell, hogy tartoz-
zanak. Vázoltam a KLB létrehozását követő központosított ellátási 
folyamatot és főbb jellemzőit. 

A cikksorozat további részeiben a KLB kialakításának feltételrend-
szerét tervezem bemutatni: a jogi, a telepítési és elhelyezési, az inf-
rastrukturális, az informatikai és a raktártechnológiai területekre kiter-
jedően. 
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Tervezem, hogy részletesen bemutatom a fejlesztéstől várható ka-
tonai és gazdasági eredményeket, valamint a beruházás lehetséges 
módjait és finanszírozási lehetőségeit. A cikksorozat végén ismerte-
tek több üzemeltetési modellt is. 

Már most rögzíteni kívánom, hogy a KLB ennyi felesleges bizony-
talankodás és polemizálás ellenére is megvalósítható, amennyiben 
lesz politikai akarat és szakmai bátorság a kétségtelenül összetett 
fejlesztés beindítására. 

A KLB megvalósítása esetén a hadsereg logisztikai ellátásának 
rendszere korszerűsödik, a logisztikai reagáló képesség ideje a jelen-
leginek mintegy egyharmadára csökkenthető, megszűnne a raktári 
diszlokáció régi doktrínális elképzelésekre és területi ellátási sziszté-
mára épült rendszere és megindulhat a haderő egységes logisztikai 
információs rendszerének kiépítése. 

A központi bázis további előnyöket is jelenthetne a honvédelmi tár-
ca területén, hiszen a centralizált logisztikai modellel növelni lehetne 
az ellátás biztonságát és színvonalát, jelentősen csökkenteni lehetne 
a raktári készleteket, optimalizálni lehetne a szállításokat, létszámot 
lehetne megtakarítani.  

A központi logisztikai funkciók egy bázisra telepítésével csökken-
teni lehetne az ingatlanok számát, a felszabaduló ingatlanokat érté-
kesíteni lehetne és összességében megtakarítások érhetők el a fenn-
tartás és üzemeltetés területén is. 

Az integrált védelmi logisztikai bázis gondolatát csak felvetet-
tem, mely a katasztrófahelyzetek, a különleges jogállású időszakok 
vagy a kritikus infrastruktúrák kiesésének kezelésekor is meghatáro-
zó szerepet tölthetne be a gazdaságbiztonság, a lakosság és az or-
szág védelme szempontjából. Mindennek részletes kifejtése egy 
újabb írásművet igényel majd. 
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Absztrakt 

A katonai műveletekben az anyagok és eszközök ellátási láncon ke-
resztül jutnak el a felhasználókhoz. A nemzetek beszerzési, szállítási 
és disztribúciós lehetőségeik függvényében alakítják ki az egyes 
anyagok ellátási csatornáit. Ennek megszervezése során a döntő kö-
rülmény a művelet jellege és távolsága az ellátási bázisoktól. Cik-
künkben a rendkívüli állapot egy helyzetében vizsgáljuk az ellátási 
lánc rövidítésének és biztonsága növelésének lehetőségét. 

Kulcsszavak: ellátási lánc, biztonság, logisztika, támogatás, köz-
szolgálat 

Abstrakt 

In military operations, the Forces are supplied with materials and 
equipment through a supply chain. The supply chain for each type of 
material is shaped by nation’s procurement, transportation and 
distribution potential. The nature of the operation and its distance 
from the supply bases are the crucial factors for the establishment of 
a supply chain. In this paper, we are looking at the possibility how to 
increase the supply chain security and reduce its stretching in a state 
of emergency." 

Keywords: supply chain, security, logistics, support, public service 

BEVEZETÉS 

Az anyagellátás a katonai műveletek egyik legbonyolultabb prob-
lémája, mert több ismeretlen körülmény nehezíti az ellátás megterve-
zését. Nem tudjuk a pontos válaszokat a logisztika alapvető kérdései-
re. Milyen anyagok, mikor és milyen mennyiségben fogynak el, illetve 
válnak használhatatlanná. Csak prognosztizálni tudjuk, milyen ellen-
séggel szemben, hol, kinek az alárendeltségében és a hadműveleti 
felépítésen belül milyen szerep vár a felajánlott erőinkre. 

Ezért természetes, hogy azt a bizonytalansági tényezőt, amely az 
alkalmazás körülményeiből fakad, olyan anyagi pufferek létrehozásá-
val ellensúlyozzuk, amelyek megjelennek az ellátási lánc csomópont-
jaiban és a harcászati tagozat egyes szintjein is. Amikor az ellátási 
lánc felépítésében számolunk azzal, hogy az anyag a központi raktá-
rakból a nemzeti támogató elemen keresztül jut el a harcászati tago-
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zathoz, akkor nem mást teszünk, mint az ellátás biztonsága érdeké-
ben készleteket halmozunk fel a szárazföldi erőink mögött. Az ilyen 
felhalmozás egy olyan többnemzetű hadműveletben, amely nem ha-
zánk területén zajlik, természetesnek tekinthető, országvédelmi fel-
adatok során azonban feltételezhetően lehetséges az ellátási lánc 
rövidítése, ezzel az áramlás sebességének növelése és az ellátási 
idő csökkentése. 

Cikkünkben néhány anyag mozgásának vizsgálatán keresztül sze-
retnénk következtetésekre jutni és érzékeltetni a szakmai olvasókö-
zönséggel elképzeléseinket az anyagellátás biztonságának növelésé-
ről. 

1. AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN LÉVŐ TAGOZATOK 

Az ellátási láncban lévő tagozatok funkciói: 

 A harcászati tagozat anyagellátási rendszerének rendelteté-
se, hogy biztosítsa a dandár harcfeladatának megkezdését 
és folytatását addig, amíg utánpótlást nem kap. Ezt a nála lé-
vő készletek néhány napig teszik lehetővé számára. A kész-
leteket század, zászlóalj és dandár ellátási szakaszokon ala-
kítják ki. A századnál az anyagok a katonáknál és a harcesz-
közöknél vannak, biztosítva a harcfeladat azonnali megkez-
dését és az alegység szintű autonóm működést. A századnál 
külön raktári készletek nincsenek, de rendelkezik a felhasz-
nálás szabályozásának és a készletek századon belüli átcso-
portosításának lehetőségével. A zászlóaljnál lévő raktári 
készletek úgy egészítik ki a századnál leírt készleteket, hogy 
azok összesen öt közepes harci napra legyenek elegendőek. 
A dandár raktári készlete további két közepes harci napra 
elegendő, de a dandár raktárban tárolják a dandár közvetlen 
alegységeinek zászlóalj szintű készleteit is, mivel ezek saját 
raktárakkal (ellentétben a zászlóaljakkal) nem rendelkeznek. 

 A hadműveleti tagozat anyagellátási rendszerének feladata, 
hogy biztosítsa a seregtestek anyagellátását a hadműveletek 
során. Koalíciós csoportosítások esetében a nemzeti kontin-
gensek anyagellátása döntően nemzeti készletekből történik. 
Ezért a nemzeteknek a NATO Parancsnokság ajánlásában 
meghatározott készletszintet kell megalakítani és biztosítani, 
hogy ezek a készletek az alkalmazás helyén időben rendel-
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kezésre álljanak. Ezek a készletek a nemzetek katonai és ci-
vil raktáraiban vannak előkészítve az utánszállításra. Fontos 
körülmény, hogy ezek a készletek tartalmazzák azokat a 
készleteket is, amelyeket adott esetben a vezető nemzet 
vagy a befogadó nemzeti támogatás biztosít szerződés alap-
ján (például üzemanyag). Ugyanakkor nem tartalmazza azt 
az anyagot, amelyet a magyar katona a kórházi ellátás során 
kap, illetve használ fel a vezető nemzeti támogatás kereté-
ben. A hadműveleti tagozatra is igaz, hogy azoknak a közvet-
leneknek, akiknek nincs dandár szintű raktára, készleteiket 
hadműveleti szinten kell megalakítaniuk.  

 A hadászati (nálunk központi) tagozat rendeltetése, hogy a 
háborús szükséglet anyagi készleteit előállíttassa, beszerez-
ze, ezeket biztonságosan raktározza és előkészítse a had-
művelet igényeinek megfelelő kiadáshoz. Ezeknek a készle-
teknek egy része (harcanyagok) meghatározó mennyiségben 
honvédségi raktárakban, másik része (ellátási anyagok) pol-
gári raktárakban, állami raktározásban, illetve a gazdasági 
életben (élelem) beszerezhető állapotban találhatóak. 

A kérdés tehát az, hogy a különleges jogrend időszakaiban milyen 
esetekben hogyan működik a honvédség, illetve a logisztikai ellátási 
lánc. Amikor a saját és a szövetséges erők is az ország területén foly-
tatják a műveleti tevékenységeket, lehetséges-e lerövidíteni az ellátá-
si láncot úgy, hogy az ellátás biztonsága ne csökkenjen? Milyen 
szervezési változtatások szükségesek ahhoz, hogy a tagozatok jel-
zett funkciói teljesüljenek? Milyen általánosítható tapasztalatot hoz 
néhány anyag mozgásának vizsgálata az ellátási láncban? 

A hadműveleti tagozat az ellátási láncnak az az eleme, amely a 
hadművelet jellege és lefolyása alapján az anyagellátási, továbbítási 
funkció vonatkozásában különböző nemzeti haderőknél jelentős elté-
réseket mutat, amelynek több körülmény együttese az okozója. Az 
Egyesült Államok szárazföldi műveleteinél már nem terveznek had-
műveleti anyagi lépcsőket alakítani, hanem ellátóbázist hoznak létre a 
hadszíntér irányában, és onnan szállítják a művelet helyszínére az 
anyagokat (1. számú vázlat). 

Az ellátóbázis más kontinentális alapon van mint a hátország, ami-
vel egy globális kapcsolatot hoznak létre tengeri, légi és szárazföldi 
szállításon keresztül. A rendszer működtetését az teszi lehetővé, 
hogy abszolút informatikai, légi, technikai és technológiai fölényt felté-
telez.  
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1. számú vázlat. Műveleti anyagellátás ellátóbázisról 

Forrás: saját készítés 

Nem tükröz hasonló gondolkodást a német szárazföldi erők had-
műveleti logisztikája, ahol a műveleti logisztikai ellátási láncba a ta-
gozatot – ha lehet úgy jellemezni klasszikusan– két hadműveleti lép-
csőben építik fel (2. számú vázlat). 

 

2. számú vázlat. A hadművelet anyagi támogatása 
az anyaországtól távol 

Forrás: saját készítés 
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Nagyon fontos körülmény, hogy az ország területén folytatott had-
műveletek során sem tervezik a hadműveleti anyagi tagozat „kikap-
csolását”. Az előretolt bázist azonban csak a helyzet függvényében 
különítik ki (3. számú vázlat). 

 

3. számú vázlat. A hadművelet anyagi támogatása 
az anyaország területén 

Forrás: saját készítés 

A hadművelethez szükséges anyagi készleteket a központi raktá-
rakból és a nemzetgazdaság raktáraiból az ellátóbázis gyűjti össze és 
juttatja el a harcoló csapatokhoz.  

A magyar hadműveleti anyagi támogatást sem mennyiségi, sem 
minőségi oldalról nem lehet ráhúzni az előzőekben vázolt két anyag-
ellátási rendszerre. Ami közös bennük az éppen a lényeg, nevezete-
sen az, hogy a koalíciós csoportosításban a nemzeti kontingensek-
nek a hadműveleti csoportosításnak megfelelő ellátási szinten kell 
lennie, függetlenül a nemzeti kötelék méretétől. Ez azt jelenti, hogy 
ugyanannyi harcnapra kell elégségesnek lenniük az anyagoknak 
mind a német hadosztály, mind a más nemzethez tartozó zászlóalj 
szintű kötelékek számára. Ezért a magyar szárazföldi erők anyagi 
támogatását hadműveleti rendeltetésű anyagi lépcső, a Nemzeti Tá-
mogató Elem (NTE) végzi (4. számú vázlat).  

A többnemzetű ellátás lehetőségeit nyújtó Vezető Nemzeti Támo-
gatás, Szerepkörre Szakosodott Támogatás; Többnemzeti Össz-
haderőnemi Logisztikai Központ logisztikai támogatása, valamint a 
helyzet függvényében a Befogadó Nemzeti Támogatás (BNT) olyan 
anyagcsoportokban adnak ellátási lehetőséget, amelyek általánosnak 
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tekinthetőek, azaz nem függnek a nemzet eltérő fegyverrendszerétől, 
felszerelésétől a hadműveleti kötelék többi nemzetéhez viszonyítva. 
Sajnos magyar vonatkozásban ilyennek csak a NATO I.; III.;  
III a. és a IV. anyagosztály5 nevezhető meg. 

 
4. számú vázlat. Koalíciós csoportosításban lévő nemzeti erő 

anyagellátása 
Forrás: saját készítés 

Az ország területén folytatott hadműveletek esetében ezek igény-
bevétele nem tűnik indokoltnak, sőt előtérbe kerül annak megszerve-
zése – igény esetén -, hogy a magyar fél vegyen részt a szövetséges 
erők ellátásában a BNT keretében.  

Az ellátási lánc vonatkozásában ebben az esetben előtérbe kerül-
het az anyagi bázisok – elsősorban üzemanyag és élelem – hadmű-
veleti tagozat nélküli összekapcsolásának lehetősége a harcászati 
tagozattal nemzeti és szövetségesi relációban is. 

                                                           
5  NATO ellátási anyagosztály: I. Osztály: Azon cikkek, melyeket a személyi állo-

mány és állatok viszonylag egységes norma szerint fogyasztanak, függetlenül a 
harcban vagy terepviszonyokban beállt helyi változásoktól, pl.: élelem, takar-
mány. III. Osztály: Mindennemű üzem- és kenőanyag, kivéve az üzembeállított 
repülőgép vagy lángszóró típusú fegyver ellátását, pl. benzin, gázolaj, kenő-
anyag, szén, koksz. III. a Osztály: Repülőgép üzem- és kenőanyagok. IV. Osz-
tály: Azon anyagok, melyek kezdeti javadalmazása jóváhagyott normatáblázat-
ban nem szabályozott. Általában ide tartoznak az erődítési és építőanyagok, va-
lamint a kezdeti kiadásra jogos (II. osztály) anyagokkal azonos cikkek további 
mennyiségei, pl. plusz gépjárművek. AJP-4 Szövetséges Összhaderőnemi Lo-
gisztikai Doktrína 175-176. oldal 
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2. A MAGYAR HONVÉDSÉG A KÜLÖNLEGES 
JOGRENDBEN 

Magyarország fegyveres ereje a Magyar Honvédség6, feladatrend-
szere sokrétű, amelyet sarkalatos törvény7 szabályoz. Magyarország 
Alaptörvénye szerint alapvető feladata Magyarország függetlenségé-
nek, területi épségének és határainak katonai védelme, nemzetközi 
szerződésből eredő közös védelmi és békefenntartó feladatok ellátá-
sa, valamint a nemzetközi jog szabályaival összhangban humanitári-
us tevékenység végzése. Ezeket a feladatokat békében és a különle-
ges jogrend időszakában fegyverhasználati joggal vagy anélkül8 vég-
zi.  

A különleges jogrend fajtái9: 
- rendkívüli állapot, hadiállapot kinyilvánítása vagy idegen ha-

talom fegyveres támadásának közvetlen veszélye (háborús 
veszély) esetén; 

- szükségállapot, a törvényes rend megdöntésére vagy a hata-
lom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselek-
mények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges mé-
retekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve 
elkövetett súlyos, erőszakos cselekmények esetén; 

- megelőző védelmi helyzet, külső fegyveres támadás veszélye 
esetén vagy szövetségi kötelezettség teljesítése érdekében; 

- terrorveszély-helyzet, terrortámadás jelentős és közvetlen 
veszélye vagy terrortámadás esetén; 

- váratlan támadás, külső fegyveres csoportoknak Magyaror-
szág területére történő váratlan betörése esetén a támadás 
elhárítására, Magyarország területének a honi és szövetsé-
ges légvédelmi és repülő készültségi erőkkel való oltalmazá-
sára, a törvényes rend, az élet- és vagyonbiztonság, a köz-
rend és a közbiztonság védelme érdekében; 

- veszélyhelyzet, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint 
ezek következményeinek az elhárítása érdekében. 

                                                           
6  Magyarország Alaptörvénye 45. cikk 
7  2011. évi CXIII. törvény 
8  2011. évi CXIII. törvény 36.§ 
9  Magyarország Alaptörvénye 48. cikk 
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A Magyar Honvédség kötelezettsége és szerepvállalása különb-
séget mutat a különleges jogrend időszakaiban. Alkalmazásról be-
szélünk rendkívüli állapotban, megelőző védelmi helyzetben és várat-
lan támadás esetén. Szükségállapot idején és terrorveszély-helyzet 
kihirdetése esetén a Magyar Honvédség megerősítő támogatásáról 
van szó, abban az esetben, ha a rendőrség és a nemzetbiztonsági 
szolgálatok alkalmazása nem elegendő. A katasztrófák megelőzésé-
ben, következményeik elhárításában és felszámolásában, a tömeges 
bevándorlás okozta válsághelyzet idején, kimenekítési feladat ellátá-
sában valamint a humanitárius válságok kezelésében pedig közre-
működik. 

Ez azt jelenti, hogy az MH logisztikai rendszerének békétől eltérő 
alkalmazása a rendkívüli állapot (egész országra kiterjedő) különle-
ges jogrendi helyzetében mutatkozik meg legélesebben.  

3. NÉHÁNY ANYAGCSOPORT MOZGÁSA AZ ELLÁTÁSI 
LÁNCBAN 

A különböző helyzetek anyagellátási problémájának vizsgálata né-
hány fontos anyagcsoportnál remélhetően elég alapot adnak általá-
nosítások levonására.  

Vizsgálati szempontok: 
- az anyagcsoport tartalma, osztályozása; 
- beszerzési lehetősége; 
- készleteinek lépcsőzése, tárolása; 
- mozgása az ellátási láncban; 
- az ellátási csatorna működtetése, vezetése. 

Fegyverzettechnikai anyagellátás 

A logisztikai támogatás ágazati területein belül a haditechnikai 
támogatáshoz tagozódik be a fegyverzettechnikai biztosítás, amely-
nek ellátási körébe három anyagnem - a hagyományos fegyverzet és 
rakétatechnika (AN 10), az optikai és helyzetmeghatározó rendsze-
rek (AN 11) és harcvezetési rendszerek (AN 15) - tartozik.  
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A fegyverzettechnikai anyagok jelentős része harcanyag, amelyek 
a hagyományos fegyverzet és rakétatechnika szakterület körébe és 
az anyagok katonai csoportosításában a hadianyagok csoportjába 
tartoznak. Definíciója: azok a hadianyagok, melyeket a csapatok a 
fegyveres küzdelemben (harcban) az ellenség pusztításához, saját 
csapatok harcképességének megóvásához felhasználnak. A NATO 
anyagosztály csoportosításában ez az V. osztályt jelenti, amely az 
alábbiakat tartalmazza: lőszerek, robbanóanyagok és mindenfajta 
kémiai hatóanyagok, magában foglalva a bombákat, robbanóanya-
gokat, gyutacsokat, detonátorokat, pirotechnikai anyagokat, rakétá-
kat, hajtótöltetet és más kapcsolódó anyagokat. 

A Magyar Honvédség különleges jogrend időszaki szükségleteit 
alapvetően már béke időszakban megalakított védelmi készletekből 
kell kielégíteni. Ezek a források lehetnek: 

- békében felhalmozott hadfelszerelés (védelmi célú tartalékok), 
- nemzetgazdasági termelő és szolgáltató kapacitások (folyó ter-

melés), 
- speciális import.[3] 

A harcanyagok sajátossága, hogy a védelmi és biztonsági célú 
beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény hatálya alá tartozó hadi-
technikai eszköznek minősülnek. Biztosításuk főként import beszer-
zésből történik. A beszerzési eljárás lefolytatásának időszükséglete 
és a gazdasági szereplők által vállalt több hónapos szállítási határ-
idők miatt kiemelt fontosságú a béke időszakban történő készletek 
megalakítása. 

Békében a Magyar Honvédség felhasználásával vagy közreműkö-
désével járó feladat ellátása esetén nem várható nagy mennyiségű 
harcanyag-fogyás. Ezeknek a feladatoknak az ellátása a katonai 
szervezetek béke szervezeti felépítésével, állományával, a meglévő 
haditechnikai eszközeinek igénybevételével történik. A feltételezhe-
tően kiszámítható felhasználás bekövetkezése esetén a csapatraktá-
rak kiképzési készletei biztosítják a szükséges harcanyagokat.  

Magyarország függetlenségének, területének, légterének, lakos-
ságának és anyagi javainak külső támadással szembeni fegyveres 
védelme, valamint a szövetségi és nemzetközi szerződésből eredő 
egyéb katonai kötelezettségek teljesítése során azonban más a hely-
zet. A fegyveres erő alkalmazása országhatáron belül és kívül is 
megtörténhet, amely igen jelentős anyagfelhasználással járhat. 
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Ellátás az előkészítés időszakában 

A jóváhagyott Állománytábla, illetve Felszerelési Jegyzék alapján a 
kontingens (felajánlott erő) megalakításáért felelős katonai szervezet 
a hadinorma szerint számveti a haditechnikai eszköz szükségletét. A 
haditechnikai eszközök mennyiségét ismerve a készletképzési intéz-
kedés alapján kerül meghatározásra a harcanyag-szükséglet. A 
szükségletekről a katonai szervezet „Hiány-felesleg” jelentést készít, 
amelyet a Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai 
Ezred (MH 64. log.e.) útján felterjeszt a Magyar Honvédség 
Összhaderőnemi Parancsnokság (MH ÖHP) részére. Az MH ÖHP a 
jelentés alapján Központi Ellátási Tervet (KET) készít, együttműkö-
désben a Magyar Honvédség Logisztikai Központtal (MH LK). A 
KET-be az MH ÖHP a szükségleteket, illetve az alárendelt katonai 
szervezetei készleteiből felhasználható hadfelszerelést szerepelteti. 
Az MH LK a központi készletben meglévő anyagokat és eszközöket 
jeleníti meg. Az MH ÖHP az elkészített KET-et az MH LK parancsno-
kának egyetértő javaslatával ellátva jóváhagyásra megküldi a Hon-
véd Vezérkar Logisztikai Csoportfőnökség (HVK LOGCSF) részére.  

A műveletek logisztikai támogatásának alapját a feladatra kidolgo-
zott Műveleti Terv alapján meghatározott készletek, valamint a jóvá-
hagyott Állománytábla és Felszerelési Jegyzék alkotják. A műveletek 
logisztikai támogatásáért – mint a kontingens megalakítására kijelölt 
szervezet – az MH ÖHP felel. A műveletek logisztikai támogatásának 
elveit és követelményeit az MH ÖHP dolgozza ki, a HVK LOGCSF 
szakmai felügyelete mellett, együttműködve az MH LK-val. A KET 
jóváhagyását követően az MH ÖHP logisztikai támogatási tervet ké-
szít, amelyben a műveleti követelményeknek (NATO ajánlás) megfe-
lelően meghatározza a készletek lépcsőzését. 

A Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis (MH ARB) az MH 
LK intézkedésének megfelelően megalakítja és tárolja a felajánlott 
erő feladatának ellátása érdekében a központi tagozatban megalakí-
tandó tartalékkészleteket. 

Az MH 64. log.e. - a készenléti idő függvényében - végrehajtja a 
KET-ben szereplő, a kontingens részére biztosított lőszerek szaksze-
rű átvételét. Továbbá megalakítja, kezeli, tárolja, átadáshoz és után-
szállításhoz előkészíti a kontingensek feladatai ellátása érdekében 
számvetett harcanyagait. Végrehajtja az anyagok szállításhoz történő 
előkészítését, málházását és vámoltatását. 
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A harcanyagok műveleti területre történő ki- és hazaszállítása, a 
szükséges utánszállítások végrehajtása a nemzeti felelősség kereté-
ben az MH ÖHP igényeinek figyelembe vételével, az MH LK vezeté-
sével valósul meg. 

Ellátás a műveleti területen (missziós alkalmazás során) 

A műveleti területen való működés és alkalmazás során az adott 
műveletre kidolgozott Műveleti Utasítást (SOP), a Honvédelmi Minisz-
térium által az adott feladatra megkötött Egyetértési Megállapodást, 
valamint a Technikai Egyezményt - ezek hiányában az MH Szolgálati 
Szabályzatának és alap szakutasításainak vonatkozó részeit - kell 
alkalmazni az ellátási alapelvekre, a tárolásra, nyilvántartásra, fel-
használásra és anyagmozgatásra. 

A kontingens az alaprendeltetési feladatai ellátásának érdekében 
biztosított harcanyagokat „műveleti készlet” megnevezéssel, a kikép-
zési feladatok végrehajtása érdekében biztosított harcanyagokat „ki-
képzési készlet” megnevezéssel tárolja, az együtt tárolhatóság sza-
bályainak betartásával. 

A „műveleti készletek” kiképzési célra történő felhasználása csak 
az esetleges szállítási problémákból adódó kiképzési készlethiány 
esetén − a kontingens harci alkalmazáshatóságának, illetve védelmi 
képességének megtartásával –, az MH ÖHP külön intézkedése alap-
ján történhet. 

A hadszíntéri kiképzések végrehajtása érdekében a kontingens 
éves harckiképzési lőszer-felhasználási tervet készít, melyet az MH 
64. log. e.-en keresztül az MH ÖHP részére terjeszt fel. 

A felajánlott erő az alkalmazása során a műveleti készletű lőszer- 
és rakétafelhasználást jegyzőkönyvvel kivezeti a nyilvántartásból. A 
felhasznált lőszereket ideiglenesen a kiképzési készletből pótolja. 
Amennyiben a kontingenssel együtt NTE is telepítésre kerül, akkor az 
utánpótlást annak készleteiből hajtja végre. 

A kontingens az alkalmazása során a kiképzési készletből lövé-
szeteken felhasznált harcanyagokat „Veszélyes anyagigénylési és 
elszámolási kimutatás”-on számolja el, a hazai szabályzóknak megfe-
lelően. 

Sérült, nem javítható lőszereket, lőszer-alkatelemeket a felajánlott 
alegység csak ideiglenesen tárolhat. Az ilyen lőszereket és a kelet-
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kező lőszerhüvelyeket – az NTE útján – megsemmisíti vagy átadja a 
koalíciós erők lőszer-megsemmisítésre kijelölt szervezete részére, 
vagy az ezzel a tevékenységgel megbízott helyi szervezetnek. 

Az MH ÖHP a kontingens, illetve az NTE igénye alapján tervezi, 
szervezi a felhasznált – a kontingens, illetve az NTE által műveleti 
területen nem biztosítható – harcanyagainak pótlását. 

A kötelékben feladatot végrehajtó erők közvetlen logisztikai támo-
gatását a szervezetszerű vagy ideiglenesen megalakított logisztikai 
alegység hajtja végre. A műveleti területen települt magyar erők kö-
vető logisztikai támogatását a hadszíntérre telepített NTE végzi (an-
nak hiányában az erre kijelölt katonai szervezet). 

Az NTE feladata a harcanyag-ellátásban: a műveleti területen lévő 
felajánlott erők hadszíntéri tartalékának megalakítása, tárolása, nyil-
vántartása, szükség esetén a rendeltetési helyre való eljuttatásának 
megszervezése. A felhasznált anyagokat a nem szervezetszerű tarta-
lékkészletéből pótolja, fogadja a honi területről érkező anyagokat, a 
kontingens működési rendjéhez igazodva végzi az utánpótlást. Az 
NTE az MH ÖHP törzsfőnök támogató helyettesének logisztikai tá-
mogatási elgondolása és a műveletre vonatkozó logisztikai támoga-
tási tervben meghatározottak szerinti mennyiségű tartalék lőszer-
készletet tárol, figyelembe véve az ellátási lehetőséget. 

Az MH 64. log.e. központi készletből hajtja végre a KET-ben meg-
határozott műveleti és kiképzési lőszerszükséglet friss évjáratú, 
hadihasználható anyagokkal való feltöltését. Folyamatosan napraké-
szen tartja a kontingens készletében levő harcanyagok nyilvántartá-
sát. Havi rendszerességgel gyűjti a kontingens lőszerfelhasználás 
jelentését, és azt minden hónap 10-ig összesítve megküldi az MH 
ARB részére. Kiszállításhoz előkészített állapotban tárolja a kontin-
gensek részére ki nem szállított harcanyagokat. 

Háborús tevékenység anyagellátása  

Hadműveleti területen a harcanyag-ellátás a felajánlott erő anyag-
igénylése szerint történik az NTE–n keresztül. Az anyagigények az 
MH 64. log.e. részére kerülnek megküldésre. A kontingens-igények 
kielégítése az MH ÖHP jóváhagyásával történik, szükség esetén a 
központi készletből történő vételezéssel.  

A hadműveleti területre történő szállítások esetében a harcanyag-
ok veszélyes anyag tartalma miatt kiemelt figyelmet kell fordítani a 
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lőszerek csomagolására (nemzetközi jelzések) és az áruk vámolásá-
ra.  

Az ellátási lánc hatékony működését nagyban befolyásolja a had-
műveleti terület földrajzi elhelyezkedése és a rendelkezésre álló 
(igénybe vehető) szállítóeszközök típusa és mennyisége. Az 
országvédelem olyan új helyzetet teremt, ahol az ellátási helyek elhe-
lyezkedése megkérdőjelezheti az ellátási lánc minden elemének 
szükségességét.  

Azokat az anyagokat, amelyeket a központi raktáraink tárolnak, 
nem indokolt külön bázisba összevonni hadműveleti készletként, mert 
ez egy indokolatlan anyagi manővert jelent, fontosabb ennél, hogy 
megóvásuk érdekében decentralizáljuk a készleteket, és közelítsük 
ezeket a „raktárrészlegeket” a felhasználás helyéhez. Ezeket a kész-
leteket a továbbiakban hadműveleti készletekként kezeljük.  

Műszaki-technikai eszközökkel és anyagokkal való ellátás  

Ez az anyagcsoport az ellátási láncban mozgását tekintve több 
vonatkozásban megegyezik a fegyverzettechnikai anyagcsoporttal, 
ezért kevésbé részletesen tárgyaljuk.  

A műszaki-technikai nomenklatúrába tartozó eszközöknél és 
anyagoknál az általános érvényű felosztást, mely haditechnikai esz-
közökre és hadianyagokra, azon belül harcanyagra, ellátási és fenn-
tartási anyagra osztja fel a készleteket, a szakterület sajátosságait 
figyelembe véve tovább kell értelmezni annak érdekében, hogy az 
ellátási lánc folyamata egyértelműen leírható legyen. A műszaki-
technikai anyagnem vonatkozásában ennek megfelelően beszélhe-
tünk állománytáblában meghatározott eszközökről, norma alapján 
számvetett eszközökről és anyagokról, valamint fenntartási anyagok-
ról. A norma alapján számvetett anyagok tartalmazzák a hagyomá-
nyos felosztásban foglalt ellátási anyagokat és a műszaki harcanya-
gokat, gyújtószereket és pirotechnikai anyagokat is. 

A felajánlott erők anyagi szükségletét a számvetések elkészítése 
után Központi Ellátási Tervben rögzítik. Ez a terv tartalmazza minden, 
a feladat ellátásához szükséges anyagnem vonatkozásában a szük-
ségleteket, valamint a lebiztosításuk forrását és módját. Az ellátási 
lánc folyamatát a felajánlott erők esetében két külön időszakra cél-
szerű vizsgálni. Ezek az időszakok a felkészülés, azaz a megalakí-
tás, valamint a műveleti területen végrehajtott alkalmazás időszaka. 
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Elsőként tekintsük át a megalakítás időszakában megvalósuló ellá-
tási láncot. A felajánlott katonai erők esetében mindig meghatározás-
ra kerül a megalakításért felelős katonai szervezet vagy szervezetek. 
A végrehajtó erőket gyakorlatilag a feladat függvényében kijelölt 
bármely szervezet biztosíthatja, míg a műveleti területen végrehajtott 
logisztikai támogatásért felelős Nemzeti Támogató Elemet (további-
akban: NTE) az arra kijelölt katonai szervezet alakítja meg. 

A hadfelszerelések tekintetében a felajánlott egység vagy alegy-
ség részére alapvetően a saját eszközei és anyagai jelentik a kiindu-
lási alapot. Amennyiben nem rendelkezik minden szükséges eszköz-
zel és anyaggal, úgy több ellátási forma is szerepet játszhat. Az első 
lehetőség, hogy amennyiben a központi tárintézetben rendelkezésre 
áll az adott eszköz, akkor a készenléti kategóriától és időtől függően 
vagy kiadásra kerül a katonai szervezet részére, vagy Központi Táro-
lási Utalványon („KT” utalvány) le lesz biztosítva számára, és aktivá-
lás esetén azt le tudja vételezni. A másik lehetőség, hogy az adott 
eszköz vagy anyag más katonai szervezettől kerül lebiztosításra, 
amely jelentheti szintén az átadás-átvételt, vagy utalványon történő 
lebiztosítást. A tervezés során leegyszerűsíti a folyamatot, hogy a 
hadműveleti szintű parancsnokság az alárendeltségébe tartozó kato-
nai szervezetek vonatkozásában jogosult a csapatok közötti átcso-
portosítások, átadás-átvételek elrendelésére, így biztosítva a szük-
séges készletek egy részét. Harmadik lehetőség, hogy amennyiben a 
felkészülési idő és a rendelkezésre álló költségvetési erőforrások le-
hetővé teszik, úgy a központi ellátásért felelős katonai szervezet be-
szerzési eljárást kezdeményez. 

A műszaki harcanyagok, gyújtószerek és pirotechnikai anyagok 
esetében az alapelv a „KT” utalványon történő lebiztosítás. Ennek 
megfelelően a központi tárintézetnél kerül elkülönítésre a szükséges 
anyagmennyiség, és szükség esetén innen tudja a katonai szervezet 
a vételezést végrehajtani. Ezt az eljárási rendet az a tény is szüksé-
gessé teszi, hogy nem minden katonai szervezet rendelkezik saját 
harcanyag-raktárral, ahol huzamosabb ideig tudja tárolni a megalakí-
tott készleteket. Amennyiben a készenléti kategória és idő miatt nem 
megvalósítható a „KT” utalványon történő lebiztosítás, és rendelke-
zésre áll a megfelelő harcanyag-tároló raktár, úgy a felajánlott erő 
megalakításáért felelős katonai szervezet mennyiségtől függően saját 
készletéből különíti ki vagy központi tárintézetből vételezi le a megha-
tározott mennyiségeket. 
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Alapvetően a fenntartási, és egyes esetekben a norma alapján 
meghatározott anyagok vonatkozásában a megalakításért felelős 
katonai szervezetnek lehetősége van saját hatáskörű beszerzést le-
folytatni a szükséges anyagok biztosítása érdekében. Ez abban az 
esetben valósítható meg, ha az adott anyag vagy eszköz nem tarto-
zik a központi biztosítású hadianyagok körébe, és a rendelkezésre 
álló költségvetési erőforrások biztosítják a beszerzés lefolytatásának 
lehetőségét. 

A felajánlott erők készleteinek megalakítása során alkalmazni kell 
az anyagi készletek lépcsőzésének szabályait is.  

A készletek lépcsőzésének, valamint az NTE-nek, mint hadműve-
leti szintű ellátási elemnek a műveleti területen végrehajtott alkalma-
zás időszakában van jelentősége. A feladat végrehajtása során az 
NTE által megalakított és magával szállított anyagok képezik a had-
műveleti készletet, mely a stratégiai készlet terhére lett összeállítva. 
Összetételét és mennyiségét az adott feladat sajátosságai határoz-
zák meg.  

Az ellátási lánc egy másik aktív elemévé a felajánlott erők ellátá-
sáért felelős katonai szervezet válik. A műveleti területen jelentkező 
anyagigények központi tárintézetből történő lebiztosítása ezen a ka-
tonai szervezeten keresztül történik, mivel az analitikai nyilvántartás 
vezetése is itt valósul meg.  

A felajánlott erők anyagi készletekkel és technikai eszközökkel tör-
ténő ellátásának vizsgálata során jól látszik, hogy a műszaki-
technikai anyagnem nomenklatúrájába tartozó hadfelszerelésekkel 
történő ellátás rendje és módjai az anyagnem sokrétűségéből és 
szerteágazó tevékenységi köréből fakadóan több módon és formá-
ban valósulhat meg. 

Honi területen történő alkalmazás esetén az ellátás vonatkozásá-
ban döntő különbség, hogy honvédségi raktárból vagy kisebb mér-
tékben nemzetgazdaságból, a piacról szerezhető-e be az anyag. 

A hadműveletben résztvevő csapatok helyzetét figyelembe véve 
olyan ellátási rendet kell kialakítani, amelyben nem a harcolónak kell 
vételezéssel beszerezni az anyagokat, hanem azt az igényének meg-
felelően kiszállítják számára. Mivel az anyagok döntő többsége nem-
zeti hatáskörben van, ezért az ellátást is a nemzeti erőknek kell biz-
tosítani.  
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Élelmezési szakanyag ellátás 

Az élelmezési szakanyagokkal való ellátás alapvetően a központi 
ellátás és csapat, intézményi hatáskörben végzett beszerzés útján 
valósul meg.  

A központi ellátás körébe tartozó élelmezési szakanyagok további 
két csoportra oszthatóak:  

a) Pénzgazdálkodás körébe sorolt; ezeket a felszámítható pénz-
illetmény terhére kell felvételezni; 

b) Központi kiutalás körébe sorolt, amelyeket térítés nélkül (el-
osztó, külön intézkedés alapján) kell felvételezni, átvenni 
(esetenként beszerezni). 

A központi ellátású élelmezési szakanyagok közé sorolhatjuk: 
- az állománytáblás és tábori technikai eszközöket, valamint 

azok tartozékait, ezen belül a különböző utánfutókat (pl. 
mozgókonyha, vízszállító és hűtő utánfutó), illetve a speciális 
szakfelépítménnyel rendelkező gépjárműveket (pl. víz- és ke-
nyérszállító gépjármű, hűtő- és általános ellátó gépjármű); 

- a hadinormás élelmezési technikai eszközöket (egyéni mele-
gítő, hőszigetelt 7l és 14l-es háti ételhordó, kombinált szállító- 
és vízszállító láda, egészségügyi élelmezési felszerelés, tá-
bori élelmezési raktár felszerelése és tiszti étkezde felszere-
lése); 

- nagy értékű tárgyi eszközöket (konyhaipari gépek és beren-
dezések); 

- a központi beszerzésű kis értékű tárgyi eszközöket (teakony-
ha eszközei); 

- a konyhai felszereléseket és készleteket; 
- komplettírozott élelmiszercsomagokat. 

A központi ellátás körébe tartozó élelmezési szakanyagok beszer-
zése az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK) hatásköré-
be tartozik. Az MH LK önállóan a HM Védelem Gazdasági Hivatal (a 
továbbiakban: HM VGH) vagy a gazdálkodási hatáskörébe tartozó 
központi logisztikai ellátó szervezetek útján beszerzéseket kezdemé-
nyez, majd közreműködik azok lebonyolításában. A beszerzett élel-
mezési szakanyagokat az MH Anyagellátó Raktárbázis (a továbbiak-
ban: MH ARB) szakállománya szerződött cégektől átveszi, nyilván-
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tartja, raktározza, majd kiadja az MH LK utasítására a csapatok ré-
szére. 

A központi élelmezési anyagok kiadása tekintetében beszélhetünk 
pénzilletmény terhére és pénzkereten kívül eső élelmezési szak-
anyagokról. 
a.) Az MH ARB pénzkeret terhére kiadható szakanyagai a konyhai 

felszerelések és készletek, melyek kiadásának rendje a követ-
kező: 

- Az MH önálló élelmezési gazdálkodást folytató – az MH 
ARB utaltsági rendjében szereplő – katonai szervezetek 
minden hónap 5-ig megküldik az összesített élelmezési 
létszámjelentésüket az MH ARB-nek. A létszámjelentés ki-
zárólag a pénzkeret megállapításához szükséges adatokat 
- a különböző normák meleg ebédlétszámát - tartalmazza. 

- Majd a pénzkeret terhére igényelt szakanyagok megrende-
lőjét - az igény felmerülése esetén - az MH ARB parancs-
nokának kell megküldeni. Amennyiben a raktári készlet és 
az adott évre megállapított pénzkeret lehetővé teszi, kiadja 
az igényelt élelmezési anyagokat.  

b.) Pénzkereten kívül térítés nélkül kiadható élelmezési szakanya-
gok: 

- nagy értékű tárgyi eszközök (konyhaipari gépek); 
- kis értékű tárgyi eszközök (teakonyha eszközei); 
- állománytáblás, illetve tábori technikai eszközök, valamint 

azok tartozékai; 
- komplettírozott élelmiszercsomagok; 
- pénzkereten felüli, külön intézkedésre kiadott eszközök és 

készletek. 

Az MH ÖHP alárendeltségébe tartozó, önálló élelmezési gazdál-
kodást folytató katonai szervezeteknek az MH ÖHP-n keresztül; az 
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság (a további-
akban: MH HFKP) alárendeltségébe tartozó önálló élelmezési gaz-
dálkodást folytató katonai szervezeteknek az MH HFKP-n keresztül; a 
vezérkar közvetlen és az MH ARB utaltsági rendjében szereplő kato-
nai szervezeteknek pedig közvetlenül az MH LK részére kell megkül-
deniük a fentiekben felsorolt élelmezési szakanyag-igényt, ahol az 
MH LK Hadtápfőnökség főnöke intézkedik azok kiadására. 
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A központi ellátású szakanyagok kiadásával és leadásával kapcso-
latos követelmények: 
a.) Anyagkiadás 

A központi ellátású szakanyagokat kizárólag az MH ARB raktárai-
ból lehet átvenni. Abban az esetben, amennyiben az MH ARB raktár-
készlet hiányában az igényelt központi ellátású szakanyagokat bizto-
sítani nem tudja, illetve azok hiánya az élelmezési biztosítást veszé-
lyezteti vagy akadályozza, annak csapathatáskörű beszerzését az 
MH LK engedélyezi. A csapathatáskörben beszerzett anyagok közül 
a nagy értékű tárgyi eszközökről kell csak az MH ARB-t értesíteni, 
továbbá, amennyiben az átvevő katonai szervezet az eszközt üzem-
be helyeztette, az Üzembehelyezési jegyzőkönyvet szintén az MH 
ARB részére meg kell küldeni, a garancia érvényesítése céljából. 
b.) Anyagleadás 

A nagy, illetve kis értékű, valamint az állománytáblás haditechnikai 
eszközök leadásának igényét az MH LK részére kell megküldeni. A 
leadási igény mellékletét az eszközökről kiállított műszaki állapot 
jegyzőkönyvek képezik. A tárgyi-, illetve állománytáblás eszköz(ök) 
és szakanyag(ok) esetében a leadásnál a teljességi jegyzék(ek) és a 
gépkönyv(ek) is az átadás-átvétel részét képezik. 

A központi ellátású élelmezési szakanyagok biztosítása meggyor-
sítható abban az esetben, ha a katonai szervezetek (harcászati tago-
zat) a központi szakanyag-igényt közvetlenül az MH LK részére kül-
denék meg. Az MH LK az anyagkiadás lehetőségének és jogosságá-
nak felülvizsgálatát követően engedélyt ad a központi anyagok kiadá-
sára az MH ARB parancsnokának, illetve központi anyaghiány esetén 
megadja a beszerzési engedélyt a katonai szervezet parancsnoká-
nak. Az MH ARB (a központi raktár funkcióját betöltve) végrehajt, 
vagyis anyagot vesz át, raktároz, anyagot ad ki, illetve nyilvántart. 
Ezzel ugyan az MH ÖHP és az MH HFKP feladatköre kiesik, viszont 
az ellátási lánc lerövidül, az anyagáramlás hatékonyabbá válik. 

A csapat- és intézményi hatáskörben beszerezhető élelmezési 
szakanyagok 

A központi ellátás körébe nem tartozó alapvető élelmezési anya-
gokat (ezek romlandó és tartósított élelmiszerek, állattápok, egyéb 
anyagok) (köz)beszerzési eljárás keretében megkötött szerződések 
(keretszerződések) alapján kell beszerezni. 
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A katonai szervezetek az alább felsorolt termékféleségeknél a HM 
VGH által megkötött, aláírt szerződéssel lebiztosított élelmiszereket – 
kizárólag a beszerzési eljárás során nyertes cégektől – megrendelés 
alapján szerezhetik be:  

- hús és húskészítmények; 
- tej és tejtermékek;  
- nem romlandó élelmiszerek; 
- baromfi és baromfiipari termékek; 
- kenyér és péksütemények; 
- gyorsfagyasztott termékek;  
- cukrászsütemények; 
- ásványvíz és üdítők; 
- zöldség és gyümölcsök. 

Ebbe a csoportba tartozó élelmezési anyagok közvetlenül a nem-
zetgazdaságból jutnak el a végrehajtóhoz (harcászati tagozathoz), 
ezért az ellátási lánc itt már továbbiakban nem rövidíthető, sőt a har-
colók ellátását külön erőkkel célszerű megszervezni. 

Összességében levonhatónak tartjuk azt a következtetést, hogy a 
rendkívüli állapot és azon belül az országvédelem feladata nem a 
béke ellátási rend és nem is a missziók támogatására kialakított ellá-
tási rend megvalósítását igényli. Nem kezelhető úgy, hogy egy kalap 
alá vonjuk az összes anyagcsoportot, és az ellátási láncot homogén 
rendszerben kezeljük. Meg kell különböztetni az anyagokat a rendel-
kezésre állás helyétől függően, és annak megfelelően dönteni az ellá-
tási csatornáról. Fontos szempontnak kell tekinteni az ellátási rend 
kialakításánál az ellátandó alkalmazási körülményeit, mert az döntő-
en befolyásolhatja, hogy lehetőség van-e például egy távolabbi köz-
ponti raktárból vételezni.  

A nemzetgazdaság ellátó lehetőségét is kritikusan kell kezelni, 
mert például üzemanyag és élelem vonatkozásában a civil 
ellátóhálózat adott esetben csak korlátozottan vehető igénybe. Az 
ellátási lánc rövidítése ezért csak korlátozottan és nem minden 
anyagcsoportra értelmezhető.  

A vizsgált és sugalmazott lehetőség az ellátási lánc rövidítése a 
honi bázisoktól távoli (külhoni) alkalmazás viszonyai között a magyar 



Katonai Logisztika 2018. évi 1-2. szám 

62 

erőknél nem vetődhet fel, mert mi nem rendelkezünk olyan, az ameri-
kaiakéhoz mérhető technikai, technológiai és védelmi lehetőségekkel, 
amelyekkel a szállítókonvojainkat biztosítani tudnánk. Ugyanakkor a 
Magyar Honvédség logisztikai támogatásának elméletében több 
olyan megoldás született, amely a honi területen működő erők ellátá-
sát regionális szervezeteken keresztül, illetve közvetlenül összekap-
csolta az ország civil és katonai ellátóbázisaival. Ezt az ellátási lánc 
rövidítési megoldást nem csak koalíciókon kívüli létünk szervezési 
elgondolásai, de több vonatkozásban az országvédelem német pél-
dája is alátámasztja.  

Az ország területén folyó hadműveletek esetében természetesen 
felvetődik, hogy szükséges-e a hadműveleti szintű anyagellátó elemet 
működtetni, vagy más útját lehet választani a harcoló csapatok 
anyagellátására. Nem szabad abból a leegyszerűsítésből kiindulni, 
hogy itthon vannak, akkor ugyanúgy lássuk el őket, ahogy békében. 
A harcászati alkalmazásnál lehetséges, hogy intenzív harctevékeny-
séget kell folytatni, amely azt feltételezi, hogy a felsőbb disztanciák 
ellátják az alsóbbakat. Ebben az esetben a harcászati szint számára 
felülről-lefelé szervezett ellátást kell biztosítani. Az ország területén 
lévő központi raktárakból és civil készletekből össze kell készletezni 
azokat az anyagokat, amelyek a harc folytatásához szükségesek. Ez 
több módon is történhet.  

Egyik út, mint ezt a német példán is láttuk, hogy az NTE szállítótér 
kapacitását alkalmazva ellátóbázist hozunk létre a harcászati tagozat 
mögött. A másik megoldás, hogy nem hozunk létre ellátóbázist, ha-
nem közvetlenül szállítunk rájuk a raktárakból. Ez csak abban az 
esetben jelent tagozatkihagyást, ha a szállítóerőt az Anyagellátó Rak-
tár Bázisnak rendeljük alá.  

További lehetőség, ha olyan megoldást alkalmazunk, amelyre az 
ESG Elektroniksystem-und Logistik – GmbH 2000 februárjában nyil-
vánosságra hozott tanulmányában tett javaslatot, nevezetesen, hogy 
regionálisan (összesen 4)10 ellátószervezetet alakítsunk ki a régiók-
ban folyó tevékenység támogatására. Ennek egyik bázisa lehet a „te-
rületvédelmi” erők (abban az időben ez is szóba került) 
ellátóelemeinek felduzzasztása, és erre a feladatra való felkészítése.  

                                                           
10  Studie Abbildung 1: Vorschlag zur regionalen Gliederung Ungarns 1999 Studie 

Zentral – Heeres Logistik Ungarns (Nem publikus prezentáció).  
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Az ellátás megszervezésének sokféleségét illetően úgy látjuk, 
hogy a szárazföldi haderőnemi komponens koncepciója11 szerinti ru-
galmasságra és mozgékonyságra kell törekednünk. A különböző ellá-
tási lehetőségek egymásmellettisége önmagában is növeli az ellátás 
biztonságát és rugalmasságot teremt a hadműveleti alkalmazkodás-
ban.   

BEFEJEZÉS 

Úgy érezzük, következtetéseink részben igazolták feltételezésün-
ket abban a tekintetben, hogy az ellátási lánc az országvédelmi fel-
adat során több anyagcsoportnál lehetővé teszi az ellátási tagozat 
kihagyását és ezzel gyorsabb és biztonságosabb ellátás megvalósí-
tását. Ugyanakkor azt is érzékeltük, hogy az a funkció, amely az ellá-
tandók részére megfelelő anyagnak a megfelelő időben és helyre 
való eljuttatását feltételezi, csak akkor teljesíthető, ha az ország erő-
forrásait a harcolók számára az elöljáró tagozat juttatja el. Az MH rak-
tárai és a polgári ellátóforrások közvetlenül csak jelentős kompro-
misszumokkal kapcsolhatók össze a harcászati tagozattal. Ennek 
kezelésére tett elképzeléseink csak felvetések, amelyeket saját és 
külhoni megoldások sugallnak, és a szervezési elgondolások egyik 
elemét képezhetik.  

FELHASZNÁLT IRODALOM 
Magyarország Alaptörvénye  
67/2011. (HK 17.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A Magyar 
Köztársaság határain kívüli nemzetközi válságreagáló és béketámo-
gató műveletekkel kapcsolatos feladatok logisztikai támogatása vég-
rehajtásának részletes szabályairól 

                                                           
11  NATO Logisztikai Kézikönyv 1327. pont a HVK Logisztikai Főcsoportfőnökség 

kiadványa 1998 A szárazföldi haderőnemi komponens koncepciója: A nemze-
teknek világosan meg kell érteniük, hogy a harctéri elrendezésben a nemzeti lo-
gisztikai szervezetek a többnemzetiségű hadműveleteket támogató multinacio-
nális keretben léteznek. A többnemzetiségű logisztika hagyományosan a külön-
böző harctéri zónák alapján került leírásra. A modern, nem lineáris harctéren, 
sőt még a béketámogató tevékenységek (PSO) folyamán is, ezeket a zónákat 
nem lehet megfelelő módon kialakítani vagy azonosítani. A modern katonai te-
vékenységek a rugalmasságot és a mozgékonyságot a konfliktus teljes spekt-
rumán keresztül a sikeres hadműveletek kulcsfontosságú szempontjaivá avat-
ják. A sikeres támogatás biztosítása érdekében a logisztikai támogatásnak is 
ennek megfelelően rugalmasnak és mozgékonynak kell lennie.  
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79/2012. MH ÖHP PK intézkedése a Magyarország határain kívül 
szolgálatot teljesítő állomány logisztikai támogatására, egészségügyi 
biztosítására és biztonságtechnikai feladatokra 
AJP-4 Szövetséges Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína 
ÁLT/217 Magyar Honvédség Összhaderőnemi Logisztikai Támogatás 
Doktrína (3. kiadás)  
Közszolgálati logisztika Egyetemi Tankönyv 2013.  Báthy Sándor; 
Bukovics István; Potóczki György; Lakatos Péter; Németh Gyula; 
Tollár Tibor ISBN szám: 978-615-5344-37-4 
NATO Logisztikai Kézikönyv 
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Absztrakt:  
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Jól szervezett közszolgálati logisz-
tika - állampolgári elégedettség” projektje azt a feladatot tűzte maga 
elé, hogy bemutassa és megvizsgálja a közszolgálati logisztika egyes 
területeinek, különösen a katasztrófavédelem, rendőrség és honvéd-
ség további integrálási lehetőségeit. A cikk a logisztikai gazdálkodás 
ágazatonként történő értelmezését és integrálási lehetőségeit mutatja 
be, amely alapot jelenthet a katasztrófaelhárításban történő hatékony 
együttműködésre. 

Abstract: 
The project of National University of Public Service „Well-organized 
Public Service Logistics - Citizenship Satisfaction" has set itself the 
task of presenting and examining the possibilities of further integra-
tion of certain areas of public service logistics, in particularly disaster 
management, police, and home defence. This article presents an in-
terpretation and the possibilities of integration of logistics manage-
ment in different sections, which may be the basis for effective coop-
eration in the field of disaster management operations. 
                                                           
1  Derzsényi Attila alezredes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és 
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2  A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „Jól szervezett 
közszolgálati logisztika – állampolgári elégedettség” elnevezésű kiemelt projekt 
keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült.  
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under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled „Well-
organized public service logistics – civic satisfaction".  
Das Werk wurde im Rahmen des Prioritätsprogramms mit Identitätsnummer 
KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 mit dem Titel „Gut organisierte Logistik im 
öffentlichen Dienst - Bürgerzufriedenheit" im Auftrag von Nationale Universität 
für Öffentlichen Dienst fertiggestellt. 
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Bevezető 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérése alapján lefolytatott 
KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „Jól szerve-
zett közszolgálati logisztika – állampolgári elégedettség” elnevezésű 
kiemelt projekt egyik fő célkitűzése, hogy az egyes hivatásrendek 
logisztikai gondolkodásmódját összhangba hozza, integrálja. A pro-
jekten belüli feladatom a logisztikai gazdálkodás vizsgálata és kutatá-
sa volt. 

A témából készült publikációsorozatom összefoglalja a kutatásom 
menetét, lényeges megállapításait, többek között: 

 a logisztika és logisztikai gazdálkodás hivatásrendek közötti el-
térő értelmezését; 

 javaslatainkat a logisztikai gazdálkodás egységes elgondolá-
sára; 

 a logisztikai gazdálkodással összefüggő életciklus meghatáro-
zását; 

 felhívást az életciklusköltség-számvetés fontosságára. 

A katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása során alapvető elvá-
rás, hogy a szükséges erőforrások, megfelelő helyen, megfelelő idő-
ben és megfelelő minőségben rendelkezésre álljanak. Ennek érdeké-
ben az államnak biztosítania kell azokat az anyagi és technikai kész-
leteket, amellyel a feladat realizálható, és „olyan logisztikai gazdálko-
dási rendszert kell kialakítani, amely a lakossági, az intézményi, a 
katasztrófavédelmi, valamint a gazdasági szervezetek készletein túl a 
honvédségi és nemzetközi készletekre is támaszkodik”3.  

                                                           
3  Derzsényi Attila: Egészségügyi készletek a katasztrófa elhárításban: I. rész 

HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 
XXVII: pp. 33-48. (2018) 
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A logisztika egyik funkcionális feladata, hogy gondoskodjon a sze-
mélyi állomány megfelelő munkakörülményeinek megteremtéséről és 
fenntartásáról, a technikai eszközök és készletek használható álla-
potban tartásáról, az eszközök rendeltetésnek megfelelő, rendszer- 
és életciklus szemléletű üzemeltetéséről 

A készletek megfelelő időben és megfelelő minőségben történő 
rendelkezésre állása a katasztrófaelhárítás felkészülési időszakában 
komoly kihívást jelent. Különösen kérdéses a rövid szavatossági idő-
vel rendelkező termékek készletezése. Meddig raktározzuk azokat, 
érdemes–e nagyobb készletet felhalmozni? Ezzel szorosan össze-
függ az a kérdés, hogy egy esetleges katasztrófa bekövetkezése ese-
tén tudjuk-e előre számítani a termékek cseréjének, vagy akár a hul-
ladékok elszállításának költségét. 

A hivatásrendek eszközparkjainak egy részének gyártása különle-
ges technológiákat igényel, fejlesztésük többnyire hosszú időt vesz 
igénybe, az eszközök életciklusa rendszerint igen hosszú, előállításuk 
pedig gyakran magas, vissza nem térülő költséggel jár4 

A hon-, rend-, és katasztrófavédelmi piacot alapvetően az külön-
bözteti meg más piacoktól, hogy vevői oldalon szinte kivétel nélkül 
állami szervek állnak, a védelmi piacon kínált termékek és szolgálta-
tások pedig szigorú szabályozás alá esnek. Éppen ezért a piaci sze-
replők száma is korlátozott. 

A termék életútjának minden szakasza – a tervezés, a gyártás, a 
beszerzés, a használat és legvégül a megsemmisítés – költséggel 
jár, melyek nagymértékben befolyásolják a gazdaságossági megfon-
tolásokat. 

A logisztikai gazdálkodás helye a hivatásrendek 
logisztikájában 

A bevezetőben megfogalmazott célok elérése érdekében első körben 
meg kellett vizsgálnom az egyes hivatásrendek logisztikájának mű-
ködési területeit. 

                                                           
4  Derzsényi Attila: KATONAI BESZERZÉS I.: A KÖZBESZERZÉS, 

(KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE HADMÉRNÖK IX.:(1) pp. 25-
39. (2014) 
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A hivatásrendek logisztika felosztásának és működési területének 
alaptéziseiként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Közigazgatási Lo-
gisztika” című egyetemi jegyzetét5 vettem alapul. A Közigazgatási 
Továbbképzési Programban több tekintetben újszerű, eddig ilyen ösz-
szefüggésben nem tárgyalt szakmai ismeretanyagot állítottak össze. 

A szerző6 megítélése szerint a logisztika nem tekinthető alapvető-
en szektororientált tudományterületnek vagy csupán „vállalati kategó-
riának”. Különösen azért nem, mert annak elmélete, illetve gyakorlati 
eszközei és módszerei egyaránt és jelentős mértékben alkalmazha-
tók és alkalmazandók a költségvetési/közigazgatási, illetve a ver-
senyszféra különféle területein is.   

A közigazgatás különféle szervezeti és hálózati szintjein – a fő te-
vékenységi funkciók hátterében – zajló anyag-, energia-, információ-
áramlási folyamatok, illetve vagyongazdálkodási funkciók sok tekin-
tetben megfeleltethetők a logisztika klasszikus tevékenységi ismérve-
inek (beszerzés-ellátás, termelés, elosztás-disztribúció, visszutas / 
inverz folyamatok).   

 
•1. számú ábra. A közszolgálati logisztika alapvető működési területei 
(Prof. Dr. Bukovics István – Dr. Potóczki György. Közszolgálati logisztika7 

tankönyve alapján saját szerkesztésű ábra) 

                                                           
5  POTÓCZKI György: Közigazgatási logisztika; Egyetemi jegyzet, Nemzeti Köz-

szolgálati Egyetem, Budapest, 2014, 44 p. (Forrás: http://m.ludita.uni-
nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/10545/Teljes%20sz%C3%B6veg?s
equence=1&isAllowed=y) 

6  Potóczki György 
7  Prof. Dr. Bukovics István – Dr. Potóczki György:  Közszolgálati logisztika. Nem-

zeti Közszolgálati Egyetem, Budapest. Egyetemi jegyzet 2013. 2. fejezet. Köz-
igazgatási logisztika. p 109-143.  



Katonai Logisztika 2018. évi 1-2. szám 

69 

A logisztika alapvető működési területeit felosztva két eltérő, de 
egymással összekapcsolható rendszert különböztethetünk meg: a 
versenyszféra, valamint a költségvetési – más néven a közszolgálati 
– szervek logisztika. (1 sz. ábra) 

Abból kiindulva, hogy a közszolgálati logisztika a versenyszféra lo-
gisztikájára épül, álláspontom szerint a két rendszer egymással ösz-
szefügg. A közszférába az anyag, az energia, a szolgáltatás túlnyo-
mó része a versenyszférából érkezik. Jól bizonyítja ezt az állítást a 
közbeszerzési/beszerzési eljárások óriási mennyisége8. A közszolgá-
lati logisztika lényegében a versenyszféra ellátási láncának fogyasz-
tója. 

A közszolgálati logisztikán belül az egyes ágazatok jelentős szak-
mai képviselői részletesen kifejtették9 az ágazati logisztikai sajátos-
ságokat. A katonai logisztika területét Prof. Dr. Báthy Sándor, a rend-
őrségi logisztikát Németh Gyula, a katasztrófavédelmi logisztikát Toll-
ár Tibor fejtette ki. (2. sz. ábra) 

 
2. számú ábra. A közszolgálati logisztika ágazati sajátosságai 

(Saját készítésű ábra) 

                                                           
8  Közbeszerzési Értesítő 
9  Dr. BUKOVICS István - Dr. POTÓCZKI György: Közigazgatási logisztika; pp. 

100-137. In: Közszolgálati logisztika (Szerk.: Pohl Árpád-Szászi Gábor); Nemze-
ti Közszolgálati Egyetem NKE Közös modul. Nemzeti és Közszolgálati és Tan-
könyv Kiadó, Budapest, 2013, 207 p. (ISBN 978-615-5344-37-4) 
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A közszolgálati logisztikán belül az idézett KÖFOP kutatás a kato-
nai, a rendőrségi és a katasztrófavédelmi szervezetek logisztikai 
rendszereire terjedt ki, mivel a katasztrófaelhárítás időszakában a 
három hivatásrend együttműködésének vizsgálatát tűztük ki célul. 

Már a kutatás kezdetén megállapítottam, hogy hasonlóan a logisz-
tika értelmezéséhez, a logisztikai gazdálkodás sem egységes, alapja-
iban eltérő fogalomkört tartalmaz. 

Az eltérést legjobban Dr. Lakatos Péter „A logisztika alapjai és 
közszolgálati kapcsolódásai, aspektusai”10 című könyvében fejti ki, 
amelyben átfogó képet ír le az egyes ágazatok logisztikai gazdálko-
dásának értelmezéséről, helyéről és szerepéről. (3. sz. ábra) 

 
•3. számú ábra. A hivatásrendek gazdálkodásának értelmezése 
(Dr. Lakatos Péter „A logisztika alapjai és közszolgálati kapcsolódásai, 

aspektusai” című könyve alapján saját szerkesztésű ábra) 

                                                           
10  Lakatos Péter: A logisztika alapjai és közszolgálati kapcsolódásai, aspektusai” 

Budapest, Dialóg Campus Kiadó 2018  ISBN 978-615-5764-52-3 (nyomtatott) | 
ISBN 978-615-5764-53-0 
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A hivatásrendek logisztikai gazdálkodásának egységes 
értelmezése 

A kutatócsoport arra a következtetésre jutott, hogy a logisztikai 
gazdálkodás egységes értelmezése érdekében meghatározza azokat 
a részfeladatokat, amelyek minden hivatásrendnél megjelennek. A 
Honvédség által már jól kidolgozott elemeket veszi alapul, és bedol-
gozza az egyes hivatásrend sajátosságait. 

A logisztikai gazdálkodás keretében gondoskodni kell a személyi 
állomány megfelelő élet- és munkakörülményeinek kialakításáról és 
fenntartásáról, a technikai eszközök rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban tartásáról, időszakos ellenőrzései, illetve felül-
vizsgálatai időbeni végrehajtásáról, rendszer- és életciklus-szemléletű 
üzemeltetéséről, azok mennyiségi és értékben történő folyamatos 
nyilvántartásáról. 

A logisztikai gazdálkodással szemben támasztott elvárásaink: 
 Részletesen meghatározza a feladatokat; 
 A normál időszak és különleges jogrend időszakát is figyelem-

be veszi; 
 A gazdálkodási feladatokat a logisztikához rendeli.  

A logisztikai gazdálkodás egy olyan összetett folyamat (4. számú 
ábra), amely magába foglalja a védelmi szervezet feladatainak vég-
rehajtásához szükséges eszközök és szolgáltatások: 

 tervezését,  
 kutatás-fejlesztését (K+F), mely a képességkövetelmények 

alapján szükség szerint jelentkezik, 
 beszerzését,  
 rendszeresítését,  
 analitikus nyilvántartási rendszerének kialakítását, nyilvántar-

tását, készletezését, tárolását, leltározását, kezelését, felhasz-
nálását, kategorizálását,  

 üzembentartását,  
 rendszerből történő kivonását, selejtezését,  
 a kiselejtezett eszközök hasznosítását, megsemmisítését,  

 adott esetben a veszélyes anyagok kezelését, ellenőrzését. 
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A fentiek alapján megállapítható, hogy a logisztikai gazdálkodás 
tervezése, szervezése és végrehajtása során a védekezéshez szük-
séges igény teljes életciklusát átfogó szemlélet, valamint az életcik-
lus-költségszámvetés alapelvei alkalmazandók. 

 
4. számú ábra. A hivatásrendek logisztikai gazdálkodásának 

folyamata 
(Saját készítésű ábra) 

Amennyiben a logisztikai gazdálkodás folyamatát párhuzamba ál-
lítjuk az életciklussal, akkor ezt a folyamatot gazdasági számvetések 
alapján elemezni is tudjuk. 

Életciklus-számvetés a logisztikai gazdálkodásban 

Az életciklus fogalmát az MSZ ISO 14040, 1997 szabvány szerint 
a következőképpen tudjuk meghatározni: 

„Egy termék hatásrendszerének egymás után következő, egymás-
hoz kapcsolódó szakaszai, a nyersanyag beszerzéstől vagy a termé-
szeti erőforrás keletkezésétől az újrahasznosításig vagy az ártalmat-
lanításig” 

A logisztikai gazdálkodásban az életciklus költsége minden olyan 
esetben értelmezhető, amelyben az igény tárgya vagy annak egy ré-
sze fizikai formában megjelenő tárgy, rendszer, létesítmény, illetve 
ezek létrehozására irányuló építési, gyártási feladat, tehát tipikusan 
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árubeszerzés, illetve építési beruházás, szolgáltatás megrendelése 
esetén is értelmezhető az életciklus-költség, amennyiben a szolgálta-
tás nyújtásához szükséges eszközök, illetve azok létrehozása is a 
beszerzés tárgyát képezik. 

Az életciklus-költség alkalmazása eredetileg az építőiparból szár-
mazik, ahol a XX. század közepén nagy volumenű, hosszú élettarta-
mú építési beruházások tették szükségessé az igényt a döntési alter-
natívák olyan jellegű összehasonlítására, mely figyelembe veszi a 
beruházási szakaszban felmerülő döntési lehetőségek üzemelési 
szakaszra gyakorolt hatását is. Az életciklusköltség-számításnak ez a 
„formája a pénzügyi, belső költségekre fókuszál”. 

Jároscsák Miklós a 2004-ben írt publikációjában11 javaslatokat tett 
az életciklus-számvetés védelmi alkalmazhatóságra. Értelmezésében 
a védelemben részt vevő szervezetek az életciklus elemeit az alábbi 
területen tudnák hasznosítani: 

 Emberi erőforrás költségmodell (Élőerő); 

 Technikai eszköz költségmodell (Készletek is); 

 Ingatlan, objektum költségmodell (Elhelyezési infrastruktúra). 

Az „Emberi erőforrás költségmodell” tekintetében könnyebben 
kaphatunk választ olyan kérdésekre, mint például: „Mennyibe kerül 
bizonyos beosztási, illetve rendfokozati kategória fenntartása?” 

A „Technikai eszköz költségmodell” vonatkozásában a költségmo-
dell segítségével tervezhető, mennyibe fog kerülni az adott eszköz a 
teljes életciklusa alatt, kiszámolható ebből olyan mutatószám, amely 
megmutatja, hogy az eszköz 1 megtett kilométere vagy 1 üzemórája 
kompletten mennyibe kerül. Ez segítséget nyújthat a feladatok meg-
tervezésénél, az erőforrástervek elkészítésénél, valamint a költségve-
tési igénytervek és tervek elkészítésénél. 

Az „Ingatlan, objektum költségmodell” vonatkozásában választ 
kaphatunk olyan kérdésre: „Mennyibe kerül egy adott katonai objek-
tum, objektumrész éves fenntartása?” 

                                                           
11  Jároscsák Miklós:  KONCEPCIÓ A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM VÉDELMI 

SZAKFELADATRENDJE KIALAKÍTÁSÁRA ÉS ALKALMAZÁSÁRA Katonai lo-
gisztika 12. évf. 2. sz. (2004.) pp. 40-57 
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Az életciklus-költség (Life Cycle Cost – LCC), mint közgazdasági 
kategória alkalmazása a hivatásrendek gazdálkodásában is számta-
lan előnnyel járhat: 
„Nélkülük nem tervezhetők a rendszerben tartási költségek, valamint 
nem becsülhetők a rendszerből történő kivonás utáni kiadások. A 
másik következmény, hogy a számítások utólagos – a megrendelő 
által történő – elvégzése költség- és időigényes, ami késleltetheti a 
beszerzésről hozandó döntést, és ezzel a rendszerbe állítást. Továb-
bi előnye a gyártó által prezentált életciklus-költség elemzésének, 
hogy az ajánlat részét képezi, így az esetleges becslési hibákért az 
ajánlattevő felel.   A technikai eszközök beszerzése előtt elvégzendő 
értékelés (elemzés) részeként, a gyártó által biztosított adatok (do-
kumentáció) alapján – amely tartalmazza az időszakonként végrehaj-
tandó technikai kiszolgálási (szervizelési) feladatokat –, az adott esz-
közre előre meghatározható a rendszerben tartás során felhasználás-
ra kerülő veszélyes anyagok (kenőanyag, hűtőfolyadék, akkumulátor 
stb.) mennyisége, és ebből megbecsülhető a rendszerben tartás so-
rán keletkező veszélyes hulladékok mennyisége. 
A rendelkezésre álló adatokból előre tervezhető az eszközparkra, 
eszközrendszerre veszélyes hulladék mennyisége és az ártalmatlaní-
táshoz szükséges költségek nagysága is (napi árakon). Mindez – bi-
zonyos keretek között – kiszámíthatóvá teszi az üzemeltetés során 
keletkező hulladékok kezelésének költségeit, és tervezhetővé a hul-
ladékgazdálkodást.” 12 

Az életciklus-számvetést indokolt alkalmazni az alábbi esetek-
ben13: 

 rövidebb élettartamú eszköz, mely élettartama végén jelentős 
költségtételt jelent (pl.: elektronikai, veszélyes hulladék, terület-
helyreállítási kötelezettség stb.), 

 kifejezetten hosszú élettartamú eszköz, rendszer, létesítmény, 
mely folyamatos és alapvető szolgáltatást nyújt, üzemelési, 
fenntartási költsége hosszú időn keresztül jelentkezik, és 
üzembe helyezése után költséghatékonysága hosszú időn ke-
resztül érdemben már nem javítható (pl.: infrastruktúra), 

                                                           
12  Lénárt Sándor József mk. őrnagy HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK ÉLETCIKLU-

SÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI. PhD ÉRTEKEZÉS (2003) 
Budapest, ZMNE 

13  A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az életciklusköltség-számítási módszer-
tanokról Közbeszerzési Értesítő 2017. évi 35. szám, 2017. március 10. 
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 komplex rendszer, létesítmény, mely nagy arányban tartalmaz 
az élettartam szempontjából jelentősen eltérő rendszereleme-
ket, tartozékokat, alkatrészeket (pl.: szennyvíztisztító telep és 
annak gépészeti berendezései), melyeknek cseréje, pótlása je-
lentős költséget jelentenek a komplex eszköz használata so-
rán, 

 intenzív technológiai fejlődés, fejlesztés alatt álló termékek, 
eszközök (pl.: számítástechnikai berendezések), melyek egy-
mást követő generációinak költséghatékonysága jelentősen el-
térhet, 

 rendszeresen visszatérő igények, ha annak tárgyáról, haszná-
latáról és annak piacáról részletes ismeretekkel, tapasztala-
tokkal rendelkezünk, 

 az életciklus-költség meghatározásához szükséges adatok 
rendelkezésre állnak (pl. megvalósíthatósági tanulmányból) 
vagy ésszerű ráfordítások mellett elérhetőek, illetve előállítha-
tóak (pl.: jellemző költségtételekre, teljesítményekre, kibocsá-
tásokra vonatkozó ágazati ajánlások, adatbázisok léteznek). 

 
5. számú ábra. Életciklus-költség típusai14 

(Saját készítésű ábra) 

                                                           
14  Derzsényi Attila: A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés konfe-

rencia 2018. június 22 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
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Napjainkban az Európai Unió előtérbe helyezte az életciklus-
számvetés szerepét. Jelentősége, hogy olyan leírásokat, példatárakat 
adott ki a tagállamok részére, melyek átvétele vagy alkalmazása a 
hivatásrendek logisztikai gazdálkodásában is segítséget jelenthetnek. 

Az Európai Unió különbséget tesz a hagyományos és speciális 
igények között, így ezekre vonatkozó követelményeit eltérően szabá-
lyozza, példaként említve a védelmi és biztonsági beszerzés speciális 
előírásait. Az életciklus-számvetés kidolgozása során is figyelembe 
vette az eltérő szervezetek speciális igényeit, így megkülönböztet ún. 
pénzügyi vagy közvetlen; ún. környezeti, valamint szociális és teljes 
életciklus-költségeket. (5. számú ábra) 

Az életciklus alábbi elemeit célszerű figyelembe venni: 
A. A használat és fenntartás költségei: eszköz, építmény, 

rendszer használatához és fenntartásához szükséges erőfor-
rások (energia, anyag, humán stb.). 

B. Üzemelés, karbantartás: jellemzően fajlagos költségek és na-
turáliák szorzataként áll elő (pl.: éves energiaköltség=éves 
energiafogyasztás (kWh) x fajlagos energiaköltség (Ft/kWh)). 

C. Pótlás: vizsgált időtávnál rövidebb élettartamú alkatrészek, 
tartozékok, rendszerelemek adott időszakonként szükséges 
cseréjének, pótlásának költsége. 

D. Életciklus végi költségek: rövid élettartamú, veszélyes anya-
gokat tartalmazó, újrahasznosítási vagy rekultivációs kötele-
zettség. 

E. Externális költségek: eszközök használatához, üzemelésé-
hez köthető energiafelhasználás környezeti költsége.  

F. Időtáv és élettartamok: fődolog és annak élettartamánál rövi-
debb életciklussal rendelkező alkatrészek, rendszerelemek 
pótlási költségei.  

G. Diszkont ráta:15 Az EU Bizottság ajánlása alapján ajánlott 
diszkont ráta.  

H. Referencia pont: A kiszámított jelenérték erre az évre vonat-
kozik, az ajánlat értékelésének éve.16 

                                                           
15  Magyarországon 5%. 
16  A jelenérték meghatározására vonatkozó javaslatomat külön publikációban fej-

tem ki részletesen. 
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Összegzés 

A hivatásrendek közötti logisztikai együttműködés kutatása rávilá-
gított a logisztikai gazdálkodás egységes elgondolásának kialakítá-
sának szükségességére. Figyelembe véve, hogy a katasztrófavédel-
mi helyzetben a hivatásrendek együttműködnek, egymás eszközeit 
felhasználják, raktári készleteiket pótolják, kiemelt figyelmet érdemel 
a termékek élettartamának és az életciklusának tervezhetősége. 

A gazdálkodási elvek kialakításakor segítséget jelentettek a ver-
senyszféra és a közszféra tudományos elgondolásai, valamint a köz-
gazdaságtani számítások. 

Az életciklusköltség-számvetés segítséget jelenthet a közös terve-
zésre és a logisztika hatékonyságának elősegítésére.  

A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A 
jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű ki-
emelt projekt keretében működtetett Ludovika Kutatócsoport kereté-
ben, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült. 
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Horváth Lívia1 

EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATOT JELENTŐ VEGYI 
ANYAGOK, AMELYEK TÁPLÁLKOZÁSUNK SORÁN 

A SZERVEZETÜNKBE KERÜLHETNEK 
DOI: 10.30583/2018/1-2/79 

„A jó minőségű élelmiszer 
nem más, mint olcsó 
egészségbiztosítás”. 

Scott Jurek 

Absztrakt: 
A technika rohamos fejlődésével, a globalizációval, urbanizációval az 
ember természetes környezetét egyre inkább mesterséges környe-
zetté alakítja át. Környezetünkből is és a tápláléklánc útján is egyre 
több testidegen anyag kerül szervezetünkbe. Az orvostudomány fejő-
dése ellenére rohamosan nő a különböző allergiás megbetegedések-
ben, emésztőrendszeri, anyagcsere, daganatos, valamint szív- és 
érrendszeri betegségben szenvedők száma. A cikk a teljesség igénye 
nélkül mutatja be az egészségünket veszélyeztető vegyi anyagokat, 
valamint az élelmiszer-biztonságot a XXI. században befolyásoló té-
nyezőket. Ha minden embernek biztosítani tudnánk a megfelelő 
mennyiségű és minőségű táplálékot és testmozgást - nem túl keve-
set, nem túl sokat -, akkor megtalálnánk a legbiztosabb utat az 
egészséghez. 

Kulcsszavak: élelmiszer-biztonságot befolyásoló tényezők, vegyi 
anyagok, egészség, minőség, biztonság,  

Abstract: 
With the advance of technology, globalization and urbanization hu-
mans are gradually turning their natural environment into an artificial 
one. More and more foreign substances from the environment as well 
as via the food chain are finding their way into our bodies. Despite the 
advances in medical science, the incidence rate of allergic, gastroin-
                                                           
1 Dr. Horváth Lívia Katonai Műszaki Doktori Iskola PhD hallgató.  
 ORCID: 0000-0002-8213-3936 
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testinal, metabolic, tumorous and cardiovascular diseases is growing 
rapidly. This article offers a non-exhaustive overview of the toxic 
components found in our nutrition and the factors influencing food 
safety in the 21st century. If we could provide the right amount and 
quality of food and exercise to our bodies – not too much or too little – 
then we were on the safest way to good health.  

Keywords: Chemicals in our nutrition, their dietary intake and health 
risks 

1. Bevezetés 

Mindennapi életünkben az élelmiszereknek és az étkezésnek ki-
emelten fontos szerepe van. Ezt igazolja, hogy az Európai Bizottság 
által támogatott, „Életminőség és az élő erőforrások kezelése” című 
európai együttműködési program köré rendeződtek az elmúlt évek 
folyamán az európai élelmiszer-tudományi, táplálkozás-tudományi és 
élelmiszer-technológiai kutatások. Ezt Peter Belton, angolszász szer-
ző úgy fejezi ki [1], hogy „az élelmiszer nem tárgy, hanem kölcsönha-
tás”, azaz bizonyos biológiai anyagok akkor válnak élelmiszerré, ha 
emberi étvágyat elégítenek ki.  

Élelmiszernek nevezünk minden olyan terméket, anyagot, amelyek 
feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan formában ke-
rülnek emberi fogyasztásra. Az élelmiszerek közé tartozik az élelmi-
szerekben előforduló víz is, továbbá azok az anyagok, amelyeket az 
előállítás, feldolgozás, illetve kezelés során szándékosan a termék-
hez adnak [2].  

Az élelmiszerek származása szerint megkülönböztetünk ásványi, 
növényi és állati eredetűeket, feldolgozottság alapján lehetnek nyers, 
feldolgozatlan vagy feldolgozott élelmiszerek, élettani hatásuk szerint 
csoportosíthatjuk alaptápanyagokra (fehérje, zsír, szénhidrát) és vé-
dőtápanyagokra (vitaminok, ásványi anyagok) [3]. Az élelmiszerek 
nélkülözhetetlenek az emberi életben, táplálkozással kerülnek a szer-
vezetünkbe. 

Ismert tény, hogy az életmódbeli tényezők, mozgás, táplálkozás 
szerepet játszanak mind a születéskor várható hosszabb élettartam 
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alakulásában, mind pedig a különböző megbetegedések megelőzé-
sében.  

 
1. számú ábra. Egészségünket befolyásoló tényezők 

A kérdés komplex, és sok itthon a tennivaló e téren. Ezt támasztja 
alá, hogy a 2016-ban publikált eredmények alapján az EU összes 
tagállamában a születéskor várható átlagos élettartam 81 év, míg 
Magyarországon ez csak 76 év. Különbség van a nemek tekintetében 
is: a férfiak hazánkban alig több mint 72 évre számíthatnak, míg egy 
átlagos uniós állampolgár 78 évre. A nők esetében 79 és fél év a vár-
ható élettartam, ami négy évvel kevesebb, mint az uniós átlag.  

Ebben a cikkemben én részletesen a táplálkozással kívánok fog-
lalkozni a továbbiakban. 

A téma mindenkori aktualitását igazolja, hogy a táplálkozással el-
fogyasztott különböző élelmiszerek, illetve az élelmiszerek kompo-
nensei, az élelmiszerek mennyisége és minősége az egészség vé-
delmében, vagy akár megbetegedések kialakulásában komoly szere-
pet játszhatnak. Az egészség védelmét szolgáló élelmiszerek között 
szerepelnek a probiotikumokat2 és prebiotikumokat3 tartalmazó funk-
                                                           
2 Olyan készítmények (táplálék-kiegészítők, gyógyszerek), amelyek az emberi 

szervezet számára jótékony baktériumokat, Bifidobaktérium és Lactobacillus 
törzseket tartalmaznak. 

3 Prebiotikumok: a jótékony baktériumok, azaz a probiotikumok szaporodását 
segítik a bélrendszerben. 
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cionális élelmiszerek, az összetett szénhidrátokat tartalmazó gabona-
félék és az egyes zöldségekben és gyümölcsökben lévő természetes 
antioxidánsok is [5]. Az élelmiszerekkel szemben a legfontosabb el-
várás, hogy az év minden szakaszában megfelelő mennyiségben és 
minőségben álljanak rendelkezésre, legyenek emberi fogyasztásra 
alkalmasak, és semmilyen módon ne veszélyeztessék a fogyasztó 
egészségét [2]. Táplálkozásunk során tehát az élelmiszerek minősé-
gének is fontos szerepe van. A XXI. században a fejlett országok tár-
sadalmának - beleértve a haderőt is - nő az igénye a megfelelő minő-
ségű élelmiszerek iránt, és egyre inkább érdeklik az élelmiszerek 
származása, összetétele, fogyaszthatóságának feltételei. Az élelmi-
szer-biztonság fontos része az élelmiszer-minőség, amely éppen 
ezért külön figyelmet érdemel az élelmezési láncban. Élelmiszer-
biztonságon az élelmiszer azon tulajdonságainak összességét értjük, 
amelyek alkalmassá teszik a rá vonatkozó előírásokban rögzített és a 
fogyasztók által elvárt igények kielégítését. Az élelmiszerekbe, ha 
nem valósul meg a mikrobiológiai kémiai biztonság, különböző 
egészségre ártalmas mikroorganizmusok (pl. Szalmonella) kerülhet-
nek be vagy szaporodhatnak el [2]. 

A lakosság jó minőségű és megfelelő mennyiségű élelmiszerrel va-
ló ellátása állami feladat. Olyan termékek előállítására van szükség, 
amelyek biztosítják a lakosság fejlődését, egészségének fenntartását. 
A kémiai élelmiszer-biztonság szolgál arra, hogy a fogyasztó szerve-
zetébe az élelmiszerek és az ivóvíz közvetítésével meghatározott 
megengedhető/tolerálható napi/heti bevitelt meghaladó mennyiségű 
adalék-, illetve szennyezőanyag ne kerülhessen. A biztonság a toxi-
kológiai kísérletek eredményeit és egyéb biológiai szempontokat ve-
szi figyelembe a határérték meghatározásánál. A mg/ttkg/nap egy-
ségben kifejezett, megengedett, tolerálható bevitel fontos toxikológiai 
információ, de a gyakorlati szabályozás a mg/kg élelmiszer-
egységben kifejezett határértéket veszi alapul [6].  

A Magyar Honvédség személyi állománya is része a társadalom-
nak, így őket is érintik az élelmiszerekben előforduló vegyi anyagok, 
illetve azok egészségügyi kockázatai. A Magyar Honvédségben az 
élelmezés - táplálkozás higiénés kérdéseivel az egészségügyi szol-
gálat foglalkozik, az élelmezési ellátással kapcsolatos feladatokat a 
logisztika látja el. A parancsnokok feladata, hogy az élelmezés-
biztonsági feltételek megismerésével és a megfelelő szakemberek 
bevonásával olyan rendszert alakítsanak ki, amely alkalmazásával 
hozzájárulhatnak a katonák elégedettségéhez, élelmezési kultúrájuk 
fejlesztéséhez [2]. Az élelmiszer-biztonság az elmúlt évtizedekben 
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rohamos fejlődésen ment keresztül, de gyökerei egyidősek az embe-
riséggel. Ezt igazolja, hogy már az ókori társadalmaknál kívánalom 
volt, hogy az elfogyasztott élelmiszer az emberi egészségre ne le-
gyen ártalmas. Példaként említeném, hogy Egyiptomban a papok 
megvizsgálták, hogy az elfogyasztandó áldozati állat húsa egészsé-
ges-e. A zsidó és a mohamedán vallás tiltja bizonyos állatok (pl. ser-
tés) fogyasztását. Ezek a vallási szertartások, bár nem tudatosan, de 
már akkoriban is élelmiszer-biztonsági törekvések voltak. A fentiekből 
is következik, hogy az élelmiszer – táplálkozás – egészség szoros 
kölcsönhatásban van egymással [7]. 

 
2. számú ábra. Az élelmiszer, a táplálkozás és az egészség 

kapcsolata [1] 

Az élelmiszer-ellátás során nagyon fontos kérdés, hogy milyen ha-
tással van az egészségünkre az elfogyasztott élelmiszer. Jogos elvá-
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rás, hogy az élelmiszer ne károsítsa, hanem támogassa szervezetün-
ket. Az élelmiszerek, ételek emberi fogyasztásra való alkalmasságát 
a táplálkozás-biológiai és élvezeti értékük, valamint egészségügyi 
biztonságuk határozza meg. Az élelmiszerbiztonsági szabályok meg-
szegése a fogyasztók számára komoly egészségügyi kockázattal jár-
hat, súlyos, akár halálos betegségeket (élelmiszer-mérgezést) is 
okozhat. Az élelmiszer-biztonsághoz szorosan kapcsolódik az élelmi-
szer-higiénia, a biztonsághoz szükséges a különböző higiéniai szabá-
lyok betartása [8]. Ahogy már e cikk bevezetőjéből is kitűnik, a biz-
tonságos élelmiszerre vonatkozó igény az ókori társadalmaktól kezd-
ve jelen van, de a XXI. században az élelmiszer-biztonságot számos 
tényező befolyásolja, amelyeket az alábbi fejezetben mutatok be. 

2. Az élelmiszer-biztonsági helyzet alakulását befolyá-
soló tényezők 

Az élelmiszer-biztonsági helyzet alakulását sok tényező egymásra 
hatása alakítja. Ezen tényezők között vannak, amelyekben az emberi 
tevékenység vagy akár felelősség is szerepet játszik, de vannak az 
embertől független faktorok is. Ezek befolyásolják táplálkozásunkat, 
közvetve pedig egészségi kockázatot is jelentenek. Az élelmiszer-
biztonság alakulását befolyásoló tényezőket az alábbi ábra szemlélte-
ti. 

 

3. számú ábra. Az élelmiszer-biztonsági helyzet alakulását befolyásoló 
tényezők. Készítette: Horváth Lívia 
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2.1 Az élelmiszer-biztonság és a vegyi anyagok hatása az 
emberre 

Az egyre növekvő népesség élelmiszer-ellátása hagyományos 
termeléssel már nem oldható meg. A tömegtermelés miatt mind az 
állattenyésztésben, mind a növénytermesztésben egyre több vegyi 
anyagot alkalmaznak (pl. mezőgazdasági kemikáliák, hozamfokozók). 
Az alkalmazott vegyi anyagok maradványai a tápláléklánc útján szer-
vezetünkbe kerülnek [8]. A megváltozott fogyasztói igények kielégíté-
se tehát megköveteli az élelmiszer-technológiák változását. Az új 
élelmiszer-technológiák megjelenése magában hordozza az élelmi-
szer-biztonság kockázatát is, az élelmiszerek különböző módon 
szennyeződhetnek. Az élelmiszer már nyersanyag formájában is tar-
talmazhat szennyeződést, de a termesztés, tenyésztés, forgalmazás 
során is, sőt az előkészítés, a gyártás és a forgalmazás alatt is kerül-
het bele szennyeződés. A szennyeződések lehetnek biológiai, radio-
lógiai, fizikai, vegyi eredetűek. A radioaktív szennyeződések többnyi-
re véletlen baleset következményei. A biológiai szennyeződések so-
rán élő szervezet (mikroorganizmus) kerül az élelmiszerbe. A fizikai 
szennyeződés szabad szemmel is látható, többnyire egyszerűen 
(mosással, szitálással, válogatással stb.) eltávolítható. A kémiai 
szennyeződést szabad szemmel általában nem lehet látni, ezért egy-
szerű módszerekkel eltávolíthatatlanok. Ilyenek pl. a termőföldön a 
növényekbe kerülő peszticidek4, gyomirtók, az állattenyésztés során 
a húsba bejutó állatgyógyászati termékek, hozamnövelő szerek ma-
radéka, a feldolgozás során az edényekből, bevonatokból kioldódó 
anyagok, a tárolás és forgalmazás során fertőtlenítőszerek, környeze-
ti szennyeződések [2]. Az élelmiszerbe jutó kémiai szennyeződéseket 
a későbbiekben részletesebben is bemutatom. Az élelmiszerekben 
előforduló kémiai szennyeződések nem választhatóak el szorosan a 
környezetszennyezéstől, ami napjaink egyik legfontosabb és legége-
tőbb problémája. Ezt igazolja, hogy már a 2000-es években is több 
mint 10 millió vegyi anyagot regisztráltak, és mintegy 50 -100 ezerre 
tehető azoknak az anyagoknak a száma, amelyek a környezetbe ke-
rültek [9]. 

A környezeti szennyeződések, a vegyi anyagok cirkulációval jutnak 
szervezetünkbe. A kémiai szennyeződések közül a nehézfémek, a 
vegyipari szerves és szervetlen vegyületek a legjelentősebbek. A ne-
hézfémek közül az ólom-, a kadmium- és az arzénszennyeződéseket 
                                                           
4 A peszticid növényvédő szerek a növények védelmére szolgálnak, távol tartják a 

károsító élőlényeket.  
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emelem ki, a higany által okozott, Japánból ismert Minamata5 [10] 
betegségre nem térek ki cikkemben. A kémiai szennyeződések egyik 
oka, hogy a mezőgazdaság gyors fejlődésével egyre inkább elterjedt 
a különböző műtrágyák használata. A biológiai körforgás révén ezek 
az anyagok a növényi szervezetből az állati szervezetbe, majd a táp-
láléklánc utolsó láncszemeként az emberbe is bekerülnek. Az ártal-
mas vegyületek egy részét a növények termelik általában leveleikben 
és magvaikban, mert ezek egy része a növények védelmét is szolgál-
ják a kártevőik ellen. Érdekességként emelném ki, hogy a burgonyá-
ban a héj alatt a téli tárolás folyamán a szolanin-tartalom jelentősen 
megnövekszik, ha pedig eléri a 180 mg/kg fölötti értéket, a krumpli 
étkezésre alkalmatlan lesz [11]. A műtrágyák a környezetet is károsít-
ják, és a vízbe kerülve mérgezik azt. A talajjavítást szolgáló vegyüle-
tekkel, pl. a gyomirtókkal (herbicidek) és rovarirtókkal (inszekticidek), 
gombaölőkkel (fungicidek) kapcsolatosan több kutatásra lenne szük-
ség. Bizonyított, hogy a zöldségek, gyümölcsök felületén egyes ese-
tekben a megadott határérték felett vannak jelen ezek a szennyező-
anyagok. Ezen vegyületeknek nincs bizonyított élettani hatásuk, lehet 
azonban rejtett hatásuk sőt, egy-egy anyagnak több hatóanyaga is 
lehet, amelyek kölcsönhatásba léphetnek más ipari és háztartási ve-
gyi anyaggal is. Felnőtt emberben okozhatnak anyagcserezavarokat, 
hormonális eltéréseket, csecsemőkben pedig methaemoglobinaemiát 
[11]. A különböző peszticideknek (pl. akaracid: atkaölő, herbicid: 
gyomirtó, inszekticid: rovarölő, rodenticid: rágcsálóirtó, ovocid: pete-
ölő, fungicid: gombaölő szereknek) különböző kémiai csoportjaik 
vannak, és élettani hatásuk is eltérő. 

A XXI. században nemcsak a növényvédő szerek használata ter-
jedt el, az állattartásban is több mint 200 különböző vegyi anyagot 
használnak a hozam növelésére, az állatok gyógyítására. Praktizáló 
gyógyszerészként példaként elsősorban az állattartásban használt 
antibiotikumokat említeném, amelyeket a gépi fejés miatt kialakuló 
tőgygyulladásokra alkalmaznak. A különböző antibiotikumok kiválasz-
tódnak a tejjel. Ha a tejet az antibiotikumok kiürülése alatt használják 
fel, az emberben antibiotikum-rezisztencia alakulhat ki. Az antibioti-
kumok azonban nemcsak a tejben, hanem tojásban és belsőségek-
ben is megjelenhetnek. Az állattenyésztésben anabolikus szteroidok 

                                                           
5 Minamata városában fedezték fel Japánban a súlyos betegséget, melyet a helyi 

vegyi üzemből a tengerbe kerülő tisztítatlan hulladék okozott. A hulladékban lé-
vő szervetlen higanyból az iszap baktériumai által toxikus metil higany keletke-
zett, amely súlyos idegrendszeri tüneteket váltott ki az embereknél.  
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használata hazánkban hozamnövelés céljából még nem engedélye-
zett [11]. 

2.2. Poliklórozott szerves vegyületek (Persistent Organic 
Pollutants)  

Az élelmiszereinkben előforduló vegyi szennyeződések közül a 
Perzisztens Szerves Vegyületek (a továbbiakban POP vegyületek) 
mindenütt jelen vannak a környezetben (ubiquiter szennyezők) [13]. 
Ezek a vegyületek koncentrációjuktól függően egészségügyi kocká-
zatot jelentenek. Ide tartoznak a poliklórozott vegyületek és a 
poliaromás szénhidrogének. A 2004-ben hatályba lépett Stockholmi 
Egyezmény foglalkozik a POP vegyületek nemzetközi szabályozásá-
val. Az Egyezmény 12 vegyület gyártását betiltotta vagy korlátozta. A 
legismertebb vegyületcsoportok, amelyek mérgező hatásúak: az 
aldrin, dieldrin, endrin, heptaklór, klórdán, mirex, toxafén, DDT (diklór-
difenil-triklóretán), ipari segédanyagok/szennyezők: poliklórozott 
bifenilek (PCB-k), hexaklórbenzol (HCB), poliklórozott dibenzo-dioxin 
(PCDD) és poliklórozott dibenzo-furán (PCDF). Ezt a listát a 2009-es 
genfi COP (Conference of Parties – Részes Felek Konferenciája) to-
vább bővítette, a teljesség igénye nélkül említve az achlordecon-t és 
a lindan-et. Az újonnan felvett kilenc vegyület között növényvédő sze-
rek, ipari vegyi anyagok és ipari folyamatok melléktermékei találhatók 
[UNEP 2010]. 2010-ben további bővítésre tettek javaslatot, így a ha-
zánkban is korábban elterjedt endoszulfán-t is korlátozhatják [14]. 
Ezeknek az anyagoknak a veszélyessége abban rejlik, hogy hosszú 
ideig perzisztálnak (megmaradnak) mind a környezetben, mind az élő 
szervezetekben, erősen lipofil (zsíroldékony) tulajdonságúak, így a 
zsírszövetben könnyen raktározódnak [13]. Ezt igazolja, hogy az 
Északi-sarkon élő jegesmedvék zsírszöveteiben, de az eszkimó nők 
anyatejében is a mai napig kimutathatók, annak ellenére, hogy a leg-
közelebbi kezelt területek több ezer kilométeres távolságban találha-
tók [15]. (A táplálékláncon át is feldúsulnak, és széles toxikológiai 
spektrummal rendelkeznek, a légkörben, vizekben nagy távolságokra 
juthatnak el [13]. A poliklórozott vegyületek csoportjait a következő 
részben ismertetem (klórozott szénhidrogének, PCB, dibenzo-
dioxinok, dibenzo-furánok). 

2.2.1. Klórozott szénhidrogén típusú növényvédő szerek 

A klórozott szénhidrogén típusú növényvédő szerek közül az egyik 
legismertebb az 1939-ben rovarölőként felfedezett diklór-difenil-
triklóretán, a továbbiakban DDT, amelyet már betiltottak. A II. Világ-
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háború alatt a közegészségügy területén használták, a háború után 
pedig rohamosan elterjedt a mezőgazdaságban. Az 1950-es évektől 
kezdve egyre több hasonló típusú vegyület jelent meg, pl. a HCH 
(hexaklórhexán) izomerek, a HCB (hexaklórbenzol), aldrin, endrin, 
dieldrin, toxafén, heptaklór, endoszulfán, metoxiklór, amelyekről kide-
rült, hogy feldúsulásuk a táplálékláncon át nyomon követhető. A sta-
tisztikai adatok alapján a lakosság zsírszövetében a DDT és 
metabolitjainak mennyisége az 1960-as években a 15-20 mg/kg-ot, 
az anyatejben a 340 mg/litert is elérte. Az állatkísérletekben a DDT 
változatai közül az aldrin, endrin, dieldrin rákkeltő hatását igazolták. 
Ezen vegyületek jelentős részét hazánkban már betiltották, mivel már 
kis mennyiségben is károsítják az idegrendszert, nagyobb mennyi-
ségben rákkeltő hatásukat is igazolták. Ma már inkább környezeti 
szennyező anyagnak számítanak, növényekben csak néhány szeny-
nyezett terület esetében mutathatók ki [16]. Ezért ezekkel a vegyüle-
tekkel a továbbiakban nem foglalkozom. A klórozott szénhidrogén 
típusú vegyületek az ember idegrendszerét a Na pumpa megzavará-
sával károsítják. Általában - ahogy a POP vegyületek többi tagjánál is 
- inkább krónikus toxicitással kell számolni. Az akut toxicitásnál sú-
lyos epilepsziás görcsök jelentkeznek, ez azonban ritka. A cikkemben 
terjedelmi okok miatt nem térek ki a többi eltérő kémiai szerkezetű 
peszticidekre, pl. a szerves foszforsavészterekre, a karbamátokra, 
fenol jellegű herbicidekre stb. Vegyületcsoporttól függően a 
peszticidek eltérő élettani hatást okozva fejtenek ki súlyos egészség-
károsodást a szervezetre.  

2.2.2 Poliklórozott bifenilek (PCB) 

A poliklórozott bifenilek (a továbbiakban PCB-k) olyan kémiai ve-
gyületek, amelyekben a klóratomok részben vagy teljesen átveszik a 
hidrogénatomok helyét a bifenil molekulán, amely egyszeres kötéssel 
összekapcsolt két benzolmolekulából áll. [13].A PCB-nek 209 módo-
sulata van. A poliklórozott bifenileket (PCB-ket), összefoglaló néven 
kongénereknek nevezik. A kongéner elnevezés abból ered, hogy a 
vegyületekben hány klóratom van, és ezek milyen pozícióban van-
nak. A poliklórozott bifenilek (PCB-k) vázát két egymással szigmakö-
téssel kapcsolódó benzolgyűrű képezi, melyben a hidrogénatomokat 
1-10 db klóratom helyettesíti. 1966-ban mutatták ki először környezeti 
mintákban, de 4 évre rá világszerte korlátozták használatukat, majd a 
gyártásuk is megszűnt. Ennek ellenére napjainkban még mindig több 
tonna PCB-szerű anyag szennyezi a környezetet. A PCB-k térbeli 
szerkezetüktől és klórtartalmuktól függően immunszupp-resszívek, 
teratogének, ösztrogén hatásúak. PCB-nek kitettség esetén bőr- és 
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szem- elváltozások, menstruációs zavarok léphetnek fel, csökken az 
immunitás, valamint májkárosodás is jelentkezhet. A terhes nők PCB 
kitettsége fejlődési rendellenességeket, különösen idegrendszeri ká-
rosodásokat okozhat a születendő gyermeknél. Állatkísérletekben 
orális kitettség mellett bizonyos PCB-k egereknél és patkányoknál 
májdaganatokat, ill. a belekben szöveti átalakulást okoztak [17]. A 
PCB-k és dioxinok biohozzáférhetősége a zsír- vagy olajtartalmú 
élelmiszerekből az emberi szervezetben több mint 75%. A testben 
való eloszlás dózis- és kongéner-függő, tekintettel arra, hogy lassan 
metabolizálódnak, kiürülésük lassú. A PCB-k a zsírszövetben és a 
májban halmozódnak fel. Az emlősökben a PCB-k átjutnak a mag-
zatba, és kiválasztódnak a tejjel. Az iparosodott országokban az ét-
rendi PCB bevitel teszi ki a teljes PCB expozíció 90-95%-át. Az 
Egészségügyi Világszervezet, a JECFA6 1990-ben a napi PCB bevi-
telt az élelmiszerek útján 5-200 ng/ttkg-nak becsülte. A teljes napi 
étrendek összes PCB tartalma alapján számolt napi bevitel Magyar-
országon 150 ng/ttkg/nap, tehát alatta marad az ipari országok felnőtt 
lakosságára vonatkozó becsült értékeknek (200 ng/ttkg/nap). 

Az eredmények azonban azt jelzik, hogy a hazai lakosság szerve-
zetébe rendszeresen jutnak be PCB-k, amit az emberi zsírszövetből 
1992-1994 között az OÉTI-ben végzett vizsgálati eredmények is alá-
támasztottak. A JECFA a rendelkezésre álló adatok figyelembevéte-
lével arra a következtetésre jutott, hogy a szokásos étrendi PCB bevi-
telnek nincs jelentős kockázata az emberi egészségre [18]. 

 
4. számú ábra. A PCB szerkezeti képlete [19] 

                                                           
6. JECFA – Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additive: Élelmiszer Ada-

lékanyag Szakértő Bizottság 
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Az átlagosnál nagyobb expozíció származhat abból, ha az étkezési 
szokások kulturális vagy regionális különbségei okán szennyezett 
termék kerül az étrendbe. Az állati eredetű élelmiszerek mindig több 
poliklórozott szennyezőanyagot tartalmaznak, így szignifikánsan na-
gyobb expozíciónak vannak kitéve azok, akik több májat stb. fogyasz-
tanak. A gyermekek esetében, mivel kisebb a testtömegük, a napi 
bevitel arányaiban általában nagyobb. Különösen nagy PCB és dioxin 
expozíciónak vannak kitéve az anyatejjel táplált csecsemők[18].  

2.2.3.Poliklórozott p-dibenzo-dioxinok és poliklórozott dibenzofuránok 

Ebbe a vegyületcsoportba a poliklórozott dibenzo-para-dioxinokat 
(PCDD-k) alkotó 75 féle vegyület[19] és a poliklórozott dibenzo-
furánok (PCDF-k), összesen mintegy 135 féle vegyület tartozik. A 
dioxin a környezetben, az élelmiszerekben és az emberi szervezet-
ben is megtalálható. A növényekbe a levegőből kiülepedéssel jut, a 
talajból nem tudják felvenni. A dioxin forrása lehet az állatok szeny-
nyezett takarmánya is. Zsírban oldódó anyag lévén az állati zsírszö-
vetekben raktározódik. Krónikus expozíció patkányokban fototoxitást 
idéz elő.  

A növényi élelmiszerek dioxin tartalma rendkívül kicsi. A háttérszint 
rendkívül alacsony, a levegőben fentogramm/m3, a talajban, üledé-
kekben nanogramm/kg nagyságrendű.7 Az átlagos környezetben, vízi 
szervezetekben a dioxin koncentráció <50 ng/kg. Az állati eredetű 
élelmiszerekben 0,7-7 pg toxicitási egyenérték (TEQ) van jelen 
grammonként, zsírra számítva.8 Az élelmiszerekben a dioxinok min-
dig a PCB-kel együtt fordulnak elő.  

Az emberi zsírszövetben a dioxin háttérszint az átlag populációban 
20 ng/kg-ig terjed, a korral emelkedik. A napi dioxin bevitel magasabb 
a tejet és tejtermékeket, a tojást, a halat és a zsíros húsokat fogyasz-
tók esetében [18]. Rendkívül jelentős az anyatejjel táplált csecsemők 
dioxin és PCB bevitele. Az expozíció a szoptatási idő hosszától és az 
anyatejben lévő dioxin koncentrációtól függ. Az ipari országokban a 
dioxinok átlagszintje a női tejben 10-35 pg/I TEQ/g tejzsír, a fejlődő 
országokban ennél kisebb. Az anyatejjel táplált csecsemő napi dioxin 
bevitelét az átlagos anyatejben található 16-40 pg/I TEQ/g zsír dioxin 
koncentráció alapján számolva 60-200 pg/I TEQ/ttkg-ra teszik. Mivel 
azonban a TDI koncepció az egész élettartam alatti bevitelre épül, 
nehéz ezt a fogalmat a csecsemőknél a szoptatási idő alatti kockázat 
                                                           
7 1 nanogramm (ng)= 10-9 g, 1 fentogramm (fg)= 10-15 g 
8 1 pikogramm (pg)= 10-12 g 
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jellemzésére alkalmazni. A JECFA 1990-ben arra a következtetésre 
jutott, hogy az anyatejes táplálás a női tej PCB és dioxin tartalma mi-
att a potenciális veszély ellenére előnyös a csecsemő számára [18]. 

2.3 Policiklusos aromás szénhidrogének [Policyclic aromatic 
hydrocarbons (PAH)] 

A policiklusos aromás szénhidrogének,(a továbbiakban PAH-ok) 
főként a szerves anyagok tökéletlen égésekor keletkeznek, mindenütt 
előfordulnak a környezetben. Több száz vegyület tartozik a csoport-
ba, mindenütt megtalálhatók a környezetben. A PAH-ok stabil vegyü-
letek, rendszerint különböző összetételű keverékekben fordulnak elő. 
A csoport egyes vegyületei rákkeltő hatásúak, de karcinogén aktivitá-
suk különböző lehet. Legfontosabb képviselőjük az erősen rákkeltő 
benzo(a)pirén. A policiklusos aromás szénhidrogén vegyületek egy 
részének a magzatot és az immunrendszert károsító, továbbá irritáló 
és allergizáló hatása is van [20]. Az emberi PAH bevitel fő forrásai a 
levegő, az élelmiszer, az ivóvíz és a dohányfüst. Környezeti szennye-
zőanyagként különösen halakban és halászati termékekben fordul-
hatnak elő. Zsírokat és olajokat tartalmazó élelmiszerekben, valamint 
azon élelmiszerek esetében, ahol a füstölési vagy szárítási eljárás 
jelentősebb szennyeződést okozhat, uniós határértéket rögzítettek a 
benzo(a)pirénre és négy PAH vegyület (benzo(a)pirén, 
benz(a)antracén, benzo(b)florantén és krizén) együttes mennyiségére 
vonatkozólag [21]. A benzo(a)pirént az IARC,9 a WHO (Egészségügyi 
Világszervezet) rákkutató ügynöksége humán karcinogénnek tekinti. 
A benzo(a)antracén, benzo(b)fluorantén és krizén 2B lehetséges hu-
mán karcinogén besorolást kaptak[20].  

 
5. számú ábra. Kondenzált gyűrűk [22] 

                                                           
9 IARC – International Agency for Research on Cancer) Nemzetközi Rákkutató 

Ügynökség  
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Az anyagok genotoxikus rákkeltő tulajdonsága miatt szervezetbe 
kerülésük nem kívánatos. A bevitel azonban nem kerülhető el, de az 
észszerűen elérhető legalacsonyabb szintre kell szorítani. A rákkeltő 
tulajdonság sok esetben összefügg a gyűrű kondenzálódásával, mert 
a gyűrűs kondenzált vegyületek közül számosnak van rákkeltő 
tulajdonsága [22]. Veszélyes környezetszennyezők, irritatívak, 
szenzibilizálnak, emberre expozíciótól függően potenciálisan karcino-
gének [23]. 

Kémiai szerkezet szempontjából a gyűrűben hidrogént helyettesítő 
csoportok erősítik a karcinogenitást. A leginkább karcinogén vegyüle-
tek közé tartoznak az angulárisan anellált 4-, 5-, 6 gyűrűs PAH-ok. 
Promoternek a kiindulási vegyületeket tekinthetjük, amelyekből meta-
bolikus aktiváció hatására képződik a szervezetben a kultimatív kar-
cinogén anyag (oxid vagy peroxid típusú vegyület), ez reakcióba lép 
az örökítőanyaggal, DNS-sel és az RNS-sel, és károsítja azt [21]. A 
metabolitok a változatlan PAH-okkal együtt a szervezetből kiválasztás 
útján a vizelettel és a széklettel távoznak [23]. A zöldségek esetében 
a fajlagos felülettől függ a PAH-ok koncentrációja, a leveles zöldség-
félék (saláta, káposzta, paraj stb.) nagyobb mennyiségben koncent-
rálnak PAH-okat, mint a kis fajlagos felületű zöldségfélék (pl. paradi-
csom). A szennyezett területről származó gabonafélék átlagos 
benzo/a/pirén, (továbbiakban BaP) tartalma Magyarországon 
2,1 µg/kg, összes PAH tartalma (11 féle) 4,52 µg/kg volt. Különbsé-
get mutattak ki a gyümölcs- és zöldségfélék esetében is. Iparvidéken 
termelt alma héjában pl. 30-60 µg/kg benzo/a/pirént mutattak ki, a 
tiszta levegőjű villanegyedben termelt alma héjának 0,2-0,5 µg/kg-os 
értékével szemben. A salátában az OÉTI-ben mért BaP tartalom a 
termelőhely szennyezettségétől függően 0,4-14 µg/kg között van. A 
legszennyezettebb értéket egy Százhalombatta környékéről szárma-
zó minta adta [18]. Gyökérzöldségek a talajból is képesek felvenni a 
benzo/a/pirént és egyéb PAH-okat, így pl. a sárgarépa PAH szennye-
zettsége arányos a talaj szennyezettségével. Ezt igazolja az OÉTI 
felmérése is, mert a szennyezett környezetben termelt sárgarépa 
benzo/a/pirén tartalma 3,5-8,5 µg/kg, a nem szennyezett területen 
termelté pedig csak 0,3-0,4 µg/kg. A hazai zöldség- és gyümölcsmin-
ták PAH tartalma a rendelkezésre álló adatok alapján viszonylag ma-
gas. A szintek a gyümölcsökben általában kisebbek, valószínűleg 
kisebb fajlagos felületüknek köszönhetően. Az állati eredetű élelmi-
szer nyersanyagokban elenyésző mennyiségben fordulnak elő a 
PAH-ok. A PAH ok nemcsak környezetünkből, hanem élelmiszerké-
szítés során pörköléssel is a szervezetünkbe kerülnek. Ismert tény, 
hogy a füstölt élelmiszereket rendszeresen nagy mennyiségben fo-
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gyasztók esetében növekszik a gyomorrák veszélye. A PAH koncent-
rációja az élelmiszerben csökkenthető a füstszűrők és elektrosztati-
kus füstölés alkalmazásával. Magyarországon a jogszabályi előírás 
alapján a füstölt húsokban 1 µg/kg, füstölt halakban legfeljebb 2 µg/kg 
BaP lehet [18]. 

2.4 Szervetlen ipari mérgek, toxikus fémek és elemek 

A nehézfémek is környezetünk részét képezik, használ-
juk/feldúsítjuk őket különböző technológiákban, miközben szennyez-
zük velük a talajainkat és felszíni vizeinket, de ivóvizünkből és táplá-
lékainkból is bekerülhetnek az emberi szervezetbe a tápláléklánc út-
ján. A technológia során a mai gyártású rozsdamentes edényben ké-
szített tengeri halak – pl. a kardhal vagy marlin steak – ebből a szem-
pontból a legnehezebben emészthetők [25]. A nehézfémek közé tar-
tozik a teljesség igénye nélkül említve pl. higany (Hg), króm (Cr), 
kadmium (Cd), kobalt (Co), nikkel (Ni), ólom (Pb), ón (Sn), réz (Cu), 
cink (Zn), wolfram (W) [25]. A cikkemben a kadmiumot, az ólmot és 
az arzént elemezem terjedelmi okok miatt. A nehézfémek egy része 
nemcsak elemi formában, hanem különösen oldható sói alakjában 
erősen mérgező hatású lehet. Még nem egészen ismert módon a 
természetben – például a vizekben, üledékes kőzetekben, a levegő-
ben, növényekben – feldúsulhat, ahonnan bekerül a táplálékláncba, 
az élelmiszerekbe és végső soron az emberi szervezetbe [10]. Érde-
kességként említeném, hogy egyes fémek (pl. a mangán) nem nélkü-
lözhetők az élő szervezetek számára. Ismert tény, hogy a mangán-
enzimek alkotója, a kobalt a B12 vitamin központi eleme, a vas a he-
moglobin alkotója, [26] a vanádium az alacsonyabb rendű növények 
számára fontos. A nehézfémek esetében ma már bizonyított, hogy az 
élő szervezetekbe milyen módon épülnek be a fémionok, de az, hogy 
egyes élő szervezetek miért képesek bizonyos fémeket akár millió-
szorosára feldúsítani, napjainkban is kutatás tárgyát képezi [25]. Ép-
pen ezért fontos tudnunk, ismernünk azt a nehézfém koncentrációt, 
amelyet a szervezet elbír, amely nem okoz gondot, úgy is mondhat-
juk, hogy küszöbérték, mert e felett már mérgezési tünetek léphetnek 
fel. Az alábbi részben ezért ismertetem az ólom, a kadmium és az 
arzén szervezetünk szempontjából megállapított küszöbértékét.  

Ólom 

A nehézfémek közül az ólom a tápláléklánc útján a talaj, a víz és a 
levegő közvetítésével jut a növényekre, az élelmiszer-nyersanyagok-
ra, és így kerül az emberi szervezetbe.  
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Az állati eredetű élelmiszereknek – a tej kivételével – magasabb az 
ólomtartalmuk, ez különösen a puhatestűekben, rákokban, halakban, 
ill. a belsőségekben fordul elő. A növényi eredetű élelmiszerekben az 
alábbi sorrendben nő az ólomtartalom: gyümölcs – zöldség - gabona-
félék [10]. A JECFA a rendelkezésre álló toxikológiai és felmérési 
adatok figyelembe vételével az ideiglenes heti bevitelt (PTWI) 25 
µg/ttkg-ban állapította meg. Az International Agency for the Research 
on Cancer (továbbiakban IARC) besorolása szerint az ólom 2 B kate-
góriás, tehát lehetséges humán rákkeltő, humán teratogén10 hatása 
bizonyított. A monitoring adatok alapján az ólomtartalmú üzemanyag-
ok korlátozása és a környezetvédelmi intézkedések hatására folya-
matosan csökken az ólomkoncentráció. Az OÉTI számításai szerint a 
hazai lakosság napi ólom bevitele az élelmiszerek révén 130 µg/ fő-re 
becsülhető, ami a JECFA által megállapított PTWI 11 (tolerálható heti 
bevitel) 52%-a [18]. 

Kadmium 

Az élelmiszerek kadmiumtartalma a szigorú intézkedéseknek kö-
szönhetően lassan csökkenő tendenciát mutat. A kadmium leginkább 
gabonafélékben és a zöldségekben, a burgonyában, a húsok közül 
pedig a méregtelenítő szervekben, pl. májban, vesében fordul elő. 
Ezek az élelmiszerek hazánkban a normál fogyasztó napi bevitelének 
több mint 80%-át teszik ki. A kagylók és rákok, bár magas a kadmium 
tartalmuk, a magyar étrendnek csak kis részét képezik, ezért ezek 
nem növelik jelentősen hazánkban a kadmium bevitelét. A kadmium a 
cereáliákban általában a magvak felületén lévő szennyeződés, de ezt 
a malmokban történt feldolgozás részben vagy teljesen eltávolítja. 
Ebből következik, hogy a lisztben és a kenyérben alacsonyabb a 
koncentráció. A zöldségekben a kadmium szintjének 50 µg/kg alatti-
nak kell lennie, ennél magasabb koncentráció található a leveles 
zöldségekben. A gyümölcsök kadmium koncentrációja alacsony, 
ezért ez nem terheli a szervezetet. A szennyezett területen termő 
gombák kadmium tartalma jelentős lehet. A talajból az olajos magvak, 
pl. a napraforgó és a lenmag is akkumulálják a kadmiumot, így meny-
nyiségük a magvakban meghaladhatja az 500 µg/kg-ot is, ami nem 
függ a talajban lévő koncentrációtól. Ugyanez vonatkozik a kakaó-
babra is.  

                                                           
10 Fejlődési rendellenséget okozó 
11 Provisional tolerable weekly intake (PTWI)  
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A kadmium egyes élelmiszerekben kémiailag kötött formában van 
jelen, így a hozzáférhetősége korlátozott. Ezekben az esetekben va-
lószínűsíthető, hogy a toxicitása is mérsékeltebb, de ezek tisztázása 
még további vizsgálatokat kíván. Az IARC besorolása alapján a kad-
mium és a kadmium-sók a humán rákkeltők 1. csoportjába sorolható-
ak.  A nemdohányzók számára a humán expozíció legfőbb forrása az 
étrend. A napi étrendi expozíció 23 µg, a maximális 53 µg kadmium. 
Az OÉTI-ben végzett felmérés alapján a hazai napi becsült kadmium 
bevitel 28 µg/fő [18]. 

Arzén  

Régóta ismeretes, hogy a tengeri élőlényekben, a halakban, kagy-
lókban, puhatestűekben, algákban van a legnagyobb arzén koncent-
ráció, amely 0,5-50 mg/kg (nedves súlyra). A halak közül az édesvízi 
halak fogyasztása kedvezőbb, mert az arzénszintjük 10 µg/kg alatt 
szinte van. Az arzén a szárazföldön termő növényekben alacsonyabb 
koncentrációban fordul elő. A vágóállatok esetében a baromfi arzén 
tartalma magasabb, 0-100 µg /kg tartományba tartozik, a többi állat 
arzénszintje hasonló, mint a növényeké. Egészségi szempontból az 
arzén III. és V. vegyértékű szervetlen formája a legtoxikusabb. Az 
IARC a szervetlen arzént humán karcinogénnek minősítette. A 
metilált formának azonban, mint például a dimetil-arzenátnak kicsi az 
akut toxicitása, míg a halakban és rákfélékben előforduló legfonto-
sabb arzén-fajta, az arzenobetain, nem tekinthető toxikusnak. A rá-
kokban, kagylókban és tengeri vízinövényekben a dimetil-arzenil-
ribóz származékok, mint "arzén-cukrok" fordulnak elő. Mérgező hatá-
suk az emberre részleteiben még nem ismert. Az élelmiszerekben a 
szerves arzénvegyületek vannak túlsúlyban, a halak arzéntartalmá-
nak csak néhány %-a szervetlen. A JECFA a PTWI-t szervetlen ar-
zénra 15 mg/ttkg-ban állapította meg [18]. A szervetlen ipari mérge-
zések jelentősége ma is nagy. A heveny és idült mérgezések felisme-
rése, valamint a megelőző intézkedések az egész társadalom számá-
ra fontosak [10]. Az élelmiszerbe kerülő különböző vegyi szennyező-
dések, az élelmiszer-technológia megváltozása a civilizációs megbe-
tegedések növekvő számának egyik oka lehet. Ezt támasztja alá, 
hogy napjainkban Mishio Kushi Rákmegelőző diéta című könyvében - 
Tompa Annához hasonlóan - a földművelés és az élelmiszer-
technológia átalakulásával indokolja a civilizációs megbetegedések 
növekvő tendenciáját [27]. A helyzetet súlyosbítja, hogy nemcsak a 
termelés minősége és mennyisége változott meg, hanem a lakosság 
étkezési, fogyasztási szokásai is. A rohanó életmód miatt előtérbe 
került a finomított, gyorsan felszívódó szénhidrátok fogyasztása, a 
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túlzott mértékű kalóriabevitel, a kapkodó, gyors étkezés, az egyhan-
gúság, az adalékanyagokkal teli ételek, valamint a különböző élvezeti 
szerek (üdítő italok, kávé stb.) fogyasztása [9].  

A természeti katasztrófáknál, utazásoknál, missziókban, műveleti 
területeken kétségtelenül előnyös a tartósított élelmiszerek fogyasz-
tása, de napjainkban egyre inkább számolni kell a népesség körében 
az instant és tartósított ételekre adott allergiás reakciók, valamint étel-
intoleranciák növekvő számával. A következő részben a mestersége-
sen hozzáadott komponensek közül elsősorban az adalékanyagokat 
ismertetem. 

2.5 Mesterségesen hozzáadott komponensek 

Az élelmiszerekhez adott adalékanyagok egy részét pl. tartósításra 
használják. Adalékanyagnak nevezünk minden olyan természetes 
vagy mesterséges anyagot - tekintet nélkül arra, hogy van-e tápérté-
ke vagy sem -, amelyet élelmiszerként önmagában nem fogyaszta-
nak, alapanyagként nem használnak, hanem az élelmiszerhez az 
előkészítés, a kezelés, a feldolgozás, a csomagolás, a szállítás vagy 
a tárolás folyamán adnak hozzá abból a célból, hogy a termék érzék-
szervi, kémiai, fizikai és mikrobiológiai tulajdonságait kedvezően be-
folyásolja. Hozzáadása azt eredményezi vagy eredményezheti, hogy 
önmaga vagy származéka az élelmiszer összetevőjévé válik [11]. Az 
alapvető élelmiszeradalék-csoportok: 

 színezékek: E100-E199; 
 tartósítószerek: E200-E299; 
 antioxidánsok: E300-E399; 
 emulgeálók, stabilizálók, sűrítők és zselésítők: E400-E499. 

A fentiekből is látszik, hogy a feldolgozott élelmiszerek csomagolá-
sán az adalékokat az E betűvel és egy kóddal jelölik. Ezek ízesítők, 
édesítők, színezékek, antioxidánsok, emulgeátorok stb. Van azonban 
néhány adalékanyag, amelyet külföldön betiltottak, mert csak később 
derült ki károsító, toxikus, mutagén, karcinogén hatásuk. Például a 
WHO vizsgálata szerint az E161g (kantaxantin) májkárosodást, az 
E413 (tragantmézga) pedig erős allergiát válthat ki. Ma Magyarorszá-
gon az adalékanyagok jelenlétét az élelmiszerek csomagolásán fel 
kell tüntetni. Az élelmiszer-adalékok veszélyesek is lehetnek, ha egy 
ember allergiás rá, és arról nem tud [11]. 
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2.6 A technológiai eredetű szennyező anyagok.  Feldolgozás, 
felhasználás, csomagolás, ételkészítés során előforduló károsító 
tényezők és hatásuk  

A XXI. században a technológiai (élelmiszeripari, konyhai, tárolási, 
csomagolási) eljárások során is keletkezhetnek káros anyagok, illetve 
bizonyos komponensek elbomolhatnak vagy feldúsulhatnak. A friss 
húsokban található aktív amin tartalom egyes húsokban érlelés során 
olyan mértékűre emelkedhet, hogy fogyaszthatóságuk megkérdője-
lezhető [11]. A PVC csomagolású élelmiszerek mikrohullámú újrame-
legítése a csomagolóanyaggal együtt nem tanácsos az ártalmas 
anyagok jelentős koncentráció-növekedése miatt. Fontos megemlíte-
ni a közvetlen, direkt sütés (például a grillezés) során keletkező mu-
tagén hatású anyagokat (metilglioxál, diacetil) [23]. A műanyagok 
nem toxikusak, nem is oldódnak. A toxikológiai megítélésnél a kiold-
ható anyagok toxicitása meghatározó. A műanyag gyártásának kiin-
dulási anyagai a monomerek, közülük a vinilklorid (VC), akrilnitril, szti-
rol rákkeltő vegyületek. A visszamaradó monomerek és oligomerek 
azonban oldhatóak. A végtermékben szennyezésként visszamaradt 
monomerek és oligomerek megfelelő utókezeléssel a legtöbb mű-
anyagból csaknem teljesen eltávolíthatók.  

2.7 Az éghajlatváltozás hatása az élelmiszerekre 

Az ember az urbanizációval, a tömegtermeléssel a természeti kör-
nyezet folyamatos változását eredményezi, környezetünkbe egyre 
több vegyi anyag kerül.  

A környezetszennyezés kapcsolatba hozható a globális éghajlat-
változással. A klímaváltozás és az ennek következtében kialakuló 
egyre szélsőségesebb időjárás kihatással van a népesség ivóvízellá-
tására és élelmiszerbiztonságára, közvetve pedig egészségi állapotá-
ra. Az elmúlt 100 évben felére csökkent az erdős területek száma; a 
fafajták, valamint az állatok tizedét fenyegeti a kihalás [32]. Sajnos ez 
a tendencia várhatóan tovább fog tartani. A környezetszennyező 
anyagok közül számos mutagén vagy karcinogén anyag kerül a leve-
gőbe, amely komoly egészségügyi kockázatot jelent [26]. A lassú ég-
hajlatváltozáshoz a XXI. században az ember is hozzájárul, mert a 
természetes környezetet egyre inkább mesterséges környezetté ala-
kítja át, és ez az ökológiai egyensúly folyamatos megbomlását ered-
ményezi. Ez nagy kihívást jelent az adaptáció szempontjából a Föld 
élőlényei számára, beleértve az embert is. A globális klímaváltozás-
sal nő az ízeltlábúak, valamint a rágcsálók által terjesztett megbete-
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gedések száma, és távoli földrészek betegségei jelenhetnek meg ha-
zánkban is. A magasabb hőmérsékleten a mikrobák gyorsabban sza-
porodnak, így növekvő tendencia figyelhető meg az élelmiszerek és 
az ivóvíz okozta fertőzések számában. A nyári időszakban a maga-
sabb hőmérséklet miatt az összes bejelentett élelmiszer-fertőzés 
70%-át Salmonella fertőzések okozzák [32]. A globalizáció nemcsak 
a természeti jelenségek változására hatott, de az utóbbi csaknem 30 
év társadalmi változásait is befolyásolta, így például megalakult az 
Európai Unió, amelynek tagállamai között gyakorlatilag megszűntek a 
határok, létrejött az élelmiszerek szabad áramlását biztosító egyez-
mény. 

2.8 Az élelmiszerek szabad áramlása 

Az EU tagországaiban az áruk szabad áramlása egyenlő értékesí-
tési feltételeket teremt valamennyi tagország piacán, bármely tagál-
lam vállalata számára. Hazánkban, mint uniós tagországban is érvé-
nyesül az áruk szabad kereskedelme, amely tagállami szinten szám-
talan élelmiszer-biztonsági kérdést felvet. Az elv bevezetésének alap-
ja a Közösségen belül az egyenlő értékesítési feltételek biztosítása 
volt, viszont a tagállamok azon jogát is érvényesíteni kellett, hogy 
közegészségügyi, biztonsági megfontolásból bizonyos termékeket 
kizárhassanak saját piacukról. Ennek megvalósítására jogszabály 
tilthatja meg bármely tagállamok közötti behozatalt vagy kivitelt vám, 
ill. ezzel azonos hatályú díj kiszabásával, továbbá bármely behozatal-
ra vagy kivitelre vonatkozó mennyiségi korlátozás, vagy azzal azonos 
hatású intézkedés bevezetésével (Alapító Szerződés 25. 28. és 29. 
cikk).  

Az alapító szerződés azonban lehetőséget adott arra is, hogy fi-
gyelmen kívül hagyhassák az előzőket a tagállamok, amennyiben a 
termék behozatala a közerkölcsöt, a közbiztonságot, az emberek, az 
állatok és a növények egészségét és életét sértheti vagy veszélyez-
tetheti (Alapító Szerződés 30. cikk). A közösségi szabályozás élelmi-
szer-biztonsági rendelkezéseinek célja egységes védelmet biztosítani 
a fogyasztó számára. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor lehetősége 
van a tagállamnak, hogy a közösségi szabályozásnál szigorúbb elő-
írásokat alkalmazzon.  

Élelmiszer-biztonsági szempontból veszélyt jelent a nemzetközi tu-
rizmus, az élelmiszerek mozgása országok vagy akár kontinensek 
között, amely hozzájárulhat a kórokozók, járványok akár világméretű 
terjedéséhez. Erre példaként említeném, hogy a mézekben is találha-
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tóak természetes eredetű káros anyagok, amelyek más növényekből 
kerülnek a mézekbe, és ott az átalakulás során feldúsulnak [33]. Ma-
gyarországon nincsenek ilyen mézek, de importból (Brazília, Japán, 
Nepál és Grúzia) ellenőrzés nélkül hazánkba kerülhetnek, és komoly 
egészségkockázatot jelentenek. Ezek a mézek nem csak mérgezést, 
de súlyosabb esetben még halált is okozhatnak [33]. A rossz minősé-
gű vagy akár romlott élelmiszerek felhasználása heveny ételmérge-
zésekhez, illetve ételfertőzésekhez vezethet. A betegségek kialakulá-
sát okozhatják a közvetítő élelmiszerek, valamint a technológiai és 
higiénés hiányosságok is.  

Tekintettel arra, hogy a Magyar Honvédség nagy létszámmal mű-
ködő zárt közösségnek tekinthető, ezért a megbetegedések is töme-
gesen fordulhatnak elő. Az élelmiszereknek minőségi és biztonsági 
szempontból is a honvédségen belül is meg kell felelnie a követelmé-
nyeknek, amelyet csak hatékony élelmiszer-biztonsági és minőségi 
rendszerek segítségével lehet megvalósítani.  

3. Az élelmiszer-biztonság jogi szabályozása  

Az élelmiszer-fertőzések kivédésére az élelmiszer-biztonság érde-
kében a hatóságok hazánkban és uniós szinten is különböző jogsza-
bályokat vezettek be. Cikkemben terjedelmi okok miatt csak a legje-
lentősebb jogszabályokat emelem ki. Az élelmiszer-biztonság gyöke-
rei a 80-as évekre nyúlnak vissza, a NASA és a hadsereg az USA-
ban ekkor dolgozta ki a HACCP rendszert, amely a minőségbiztosítá-
si rendszerek között az egyik legismertebb (Hazard Analysis Critical 
Control Point, vagyis Veszélyelemzési Kritikus Szabályozási Pontok). 
Ez az egészségkárosodások megelőzésére kifejlesztett rendszer, 
amely az élelmiszer előállításra, feldolgozásra, valamint a vendéglá-
tásra, közétkeztetésre és kereskedelemre vonatkozik. A rendszer 
kidolgozásának a célja az volt, hogy az űrhajósok biztonságos, 
szennyeződéstől mentes élelmiszereket vigyenek az űrbe. A konzerv-
ipari termékeknél1973-tól alkalmazták, az általános élelmiszeriparban 
csak az 1980-as évektől kezdett el szélesebb körben is elterjedni 
[34]. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által 1993-ban kiadott 
Codex Alimentarius (Élelmiszerkönyv) irányelve a HACCP-t kiterjesz-
tette az élelmiszer-biztonság kémiai, fizikai és biológiai eredetű ve-
szélyeire is. Az EU országaiban 1995-től kötelező a HACCP bizonyos 
alapelveinek alkalmazása. Hazánkban 2002. január 1-től kötelező a 
rendszer működtetése [34]. A HACCP alkalmazásának útmutatóit a 
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Magyar Élelmiszerkönyv MÉ 2-1/1969 része tartalmazza. A HACCP 
egy olyan rendszer, amely meghatározza, értékeli és szabályozza az 
élelmiszer-biztonság szempontjából jelentős veszélyeket. Az Európai 
Unió országaiban a HACCP-t 1995 óta alkalmazzák már az élelmi-
szergyártók és a vendéglátásban résztvevők számára is, amely 2002. 
január 1-től kötelező. Az alkalmazása a vendéglátás és közétkeztetés 
területén a 2004-es EU csatlakozási időpont után kötelező. A Magyar 
Honvédség is már 2002. évtől alkalmazza a HACCP-t rendszert. Az 
EU-hoz való csatlakozás jegyében módosítva lett az élelmiszerekről 
szóló 2003. évi LXXXII. törvény.  

A jelenleg hatályos szabályozást az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény biztosítja. A törvény célja a 
fogyasztók egészségének, a fogyasztók és az élelmiszer-
vállalkozások érdekeinek védelme, a piaci verseny tisztaságának biz-
tosítása, az élelmiszer-előállítás és -forgalmazás általános feltételei-
nek szabályozása, az engedélyezés és a bejelentési kötelezettség 
tekintetében eljáró hatóságok nevesítése. A magyar szabályozás ki-
alakítása során a FAO/WHO által kiadott Codex Alimentarius és az 
(EP Európai Parlament) és Tanács 178/2002/EK számú, az élelmi-
szerjog általános elveiről és követelményeiről szóló rendelete, az Eu-
rópai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-
biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról volt irányadó. A 
Codex Alimentarius mintájára alkották meg a Magyar Élelmiszer-
könyvet. A FAO (Food and Agricultural Organization of the United 
Nations - az ENSZ Élelmezési és Agrár Szervezete) és a WHO 
(World Health Organization - az Egészségügyi Világszervezet) által 
közösen létrehozott Codex Alimentarius Bizottság által megfogalma-
zott általános irányelvek meghatározzák az élelmiszerlánc tagjainak 
szerepét az élelmiszer-biztonság területén. A 178/2002/EK rendelet 
„az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről az Európai 
Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-
biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról” meghatározza az 
általános élelmiszer-biztonsági követelményeket, amelyek szerint 
élelmiszer nem kerülhet forgalmazásra, ha az nem biztonságos. Az 
élelmiszeripari vállalkozók kötelesek kivonni a nem biztonságos élel-
miszereket a piacról.  

Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény az élelmisze-
reknek a Magyar Köztársaság területén történő előállításáról, illetve 
forgalomba hozataláról szól. Az első mondatból egyértelműen követ-
kezik, hogy a törvény hatálya valamennyi, Magyarországon előállított 
(exportra is szánt), valamint forgalomba hozott (importból is szárma-
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zó) élelmiszerre terjed ki. A törvény nem rendelkezik az élelmiszerek 
magánháztartásban, saját fogyasztásra történő előállításáról. A tör-
vény meghatározza az élelmiszer fogalmát, valamint azt, hogy mi 
nem minősül élelmiszernek [41]. A hatósági élelmiszer-ellenőrzést a 
szakterületek szerint az élelmiszerbiztonsági szerv, az egészségügyi 
államigazgatási szerv, a fogyasztóvédelmi hatóság, a növényvédelmi 
szerv látja el. Érdemes megemlíteni a Magyar Élelmiszerkönyvet is, 
amely az egyes élelmiszerekre, illetve az élelmiszerek vagy élelmi-
szer-összetevők egyes csoportjaira vonatkozó élelmiszer-minőségi, 
élelmiszer-jelölési és élelmiszer-biztonsági kötelező előírások gyűj-
teménye (2008. XLVI. törvény, 66§.). A Magyar Élelmiszerkönyv Bi-
zottság dolgozza ki a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak és irány-
elveinek tervezetét. A Magyar Élelmiszerkönyv I. kötete tartalmazza 
az Európai Unió kötelező jogi aktusainak átvételével készült, az élel-
miszerek vagy élelmiszer-összetevők egyes csoportjaira vonatkozó 
élelmiszer-minőségi, élelmiszer-jelölési és élelmiszer-biztonsági 
(élelmiszer-higiéniai), illetve a nemzeti termékelőírásokra és rendel-
kezésekre vonatkozó kötelező előírásokat. A II. kötetében a nemzet-
közi szervezetek ajánlásainak és a hazai adottságok figyelembevéte-
lével készült ajánlott irányelveket találjuk. A III. kötete - a Hivatalos 
Élelmiszer-vizsgálati Módszergyűjtemény - az Európai Közösség 
irányelveinek átvételével készült vizsgálati módszer előírásokat, to-
vábbá ajánlott vizsgálati módszer irányelveket tartalmazza [35]. 

3. 1. Az Európai Unió élelmiszer-biztonsági politikája 

Alapja: „a termőföldtől az asztalig” minden folyamatot lefedő, in-
tegrált megközelítés. 

Célja: a következetes, eredményes és dinamikus élelmiszer-
politika kialakítása. 

Az Európai Unió élelmiszer-biztonsági politikájának fő célkitűzése 
az emberi egészség és az élelmiszerekhez kapcsolódó fogyasztói 
érdekek legmagasabb szintű védelmének biztosítása. Mindezek ér-
dekében az EU átfogó élelmiszer-biztonsági szabályozást alakított ki, 
amelyet a változó követelményeknek megfelelően folyamatosan fej-
leszt és módosít. 

Az élelmiszerek biztonságát az Európai Unió számos szabállyal 
védi. Általános szabályok vonatkoznak az adalékanyagokra, ízesítők-
re, szennyező anyagokra, címkézésre, tápérték feltüntetésére. Az 
élelmiszer biztonságosságáért és minőségéért az élelmiszer előállító-
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ja, nem hazai előállítású élelmiszer esetében pedig az első magyar-
országi forgalomba hozó – a fogyaszthatósági, illetve a minőség-
megőrzési időtartam lejártáig – felelős. Az élelmiszerek címkézésére 
vonatkozó közösségi szabályozás alapja a 2000/13/EK irányelv, 
melynek célja, hogy a fogyasztók minden, a termékkel kapcsolatos 
információról tudomást szerezzenek. A jelenlegi 2000/13/EK számú 
irányelv tartalmaz minden szükséges információt, amit az élelmisze-
reken jelölni kell. A címkén magyar nyelven kell feltüntetni a termék 
nevét, összetevőit, az összetevők mennyiségét, az előrecsomagolt 
élelmiszerek esetén a nettó mennyiséget, azt az időpontot, ameddig 
minimum eltartható (mikrobiológiai szempontból gyorsan romló élel-
miszerek esetében a pontos dátumot).  

Az Unióban valamennyi zöldség-gyümölcs terméknek minimum-
ként épnek, egészségesnek, megbízható piaci minőségűnek kell len-
nie, feltüntetve a csomagolásán a származási országot, amelyet a 
tagállamok a kereskedelem valamennyi lépcsőfokán ellenőrizhetik. 
Adott termékekre ennél bővebb tartalmú szabvány is alkalmazható. A 
termékek négy minőségi kategóriába sorolhatók: extra, I., II. és III. 
osztályba. Kívánalom, hogy a kereskedelembe kerülő áruk nagy ré-
szét az I. osztályú termékek képezzék. A II. csoportba sorolt termé-
nyekkel szemben előírás, hogy megfeleljenek a minimum-
követelményeknek, legyenek piacképesek. A III. osztályú áruk keres-
kedelmi forgalma hazánkban sincs engedélyezve. A kötelező előírá-
sok méretelőírásokat is tartalmaznak. Ezeket a termék jellemzőinek 
megfelelően határozzák meg. Így vonatkozhatnak az átmérőre (pl. 
almánál), a tömegre (pl. salátánál), a hosszra, vagy ezek kombináció-
jára. A hazai terményeket a Magyar Élelmiszerkönyv előírásai alapján 
osztályozzák a megyeszékhelyeken működő Állategészségügyi és 
Élelmiszer Ellenőrző Állomás szakértői. Exportra szánt zöldség-
gyümölcs esetében a minőségi kategóriákat tartalmazó bizonyítvány 
kiállítása kötelező, e nélkül nem kerülhet forgalomba magyar áru az 
EU-ban [41]. 

Az élelmiszer-biztonsággal foglalkozó nemzetközi szervezetek kö-
zül a legfontosabbak: az élelmiszer-hamisítással kapcsolatos infor-
mációs hálózat és a Food Fraud Network. Ez biztosítja a határon át-
nyúló, élelmiszer-hamisítással kapcsolatos ügyek információcseréjét, 
célja közösen fellépni és megakadályozni az élelmiszeripari termékek 
hamisítását [44]. Az EU tagországokban az élelmiszerekre és a ta-
karmányokra gyorsvészjelző rendszer működik, ez az RASFF (Rapid 
Alarm System for Food and Feed) rendszer [38]. A rendszeren ke-
resztül jelentik a tagállamok a Bizottságnak az élelmiszerekből és 
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takarmányokból származó, az emberi egészséget közvetve vagy 
közvetlenül érintő veszélyt. A legfőbb különbség az RASFF és az 
FFN között az, hogy az RASFF-el szemben az FFN olyan ügyekkel 
foglalkozik, amelyek egészségügyi kockázattal nem járnak, és kimerí-
tik az élelmiszer-hamisítás definícióját (vagyis szándékos és profit-
szerzési célzatú ügyek). Az élelmiszer-biztonság szigorú szabályozá-
sa ellenére szándékos visszaélésekkel, hamisítással (pl.: méz), tisz-
tességtelen piaci magatartással kell szembenézni. Külön kihívást je-
lent az új előállítási és kereskedelmi formák elterjedése, amelyeket a 
hagyományos kereskedelmi rendszerekkel már nem lehet kézben 
tartani. A szabályozás ellenére az élelmiszerüzletekben megjelennek 
olyan termékek, amelyek a fogyasztó számára komoly egészségügyi 
kockázatot jelentenek. Ezt bizonyítja, hogy importált dán előállítású 
marcipános csokoládéban pl. műanyagot találtak 2017-ben, erre a 
NÉBIH hívta fel a figyelmet, a gyártó elrendelte a termék azonnali 
visszahívását [45].  

Konklúzió: 

A XXI. században a környezetünk szennyezettségét okozó vegyi 
anyagok a táplálékláncon keresztül szervezetünkbe kerülve komoly 
veszélyt jelentenek az egész társadalom számára. Az élelmiszer-
biztonság célja egészségünk megóvása, hogy az egészséges táplál-
kozás alapjául szolgáló élelmiszerek minden tekintetben megfelelje-
nek az egészségügyi előírásoknak. 

A szigorú szabályozás ellenére a szándékos visszaélésekkel, tisz-
tességtelen piaci magatartással kell szembenéznünk. 

A növénynemesítés során olyan fajtákat célszerű létrehozni, ame-
lyek ellenállnak a kártevőknek. Ezek azonban humán toxikológiai 
problémát is jelentenek. Ezen anyagok humán toxicitásáról keveset 
tudunk, ezért további kutatást igényelnek.  

Az élelmiszer-biztonság területén ugyancsak további kutatást igé-
nyelne a mikotoxinok emberi szervezetre gyakorolt hatása, a 
mikotoxinok korszerűbb eljárásokkal történő kimutatása. 

A felszolgált élelmiszerek minősége, változatossága a haderő tag-
jainál sem csak az állomány elégedettségét szolgálja, de hozzájárul a 
harcképesség megőrzéséhez is. 
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Absztrakt: 
A páncélozott harcjárművek mozgékonyságának elemzését kü-
lönösen fontossá teszi, hogy a tapasztalatok szerint változtatása ne-
hézkes, fejlődése elmarad a tűzerő és védettség növekedéséhez ké-
pest. Ezért a mozgékonyság kérdésköre a Magyar Honvédség 
harcjárműeszközparkjának fejlesztése során is kiemelt jelentőséggel 
bír. Az MH által napjainkban is alkalmazott GMP-95 mozgékonysági 
modellt célszerű kiegészíteni a megalkotása óta eltelt időszak kutatá-
si eredményeivel, valamint a mai ismeretek szerinti elvárások szoro-
san illeszkedő új vonatkozásaival. Továbbá célszerű felváltani az 
egyszerű pontozással történő rangsorolást a pontosabb eredménye-
ket adó döntéselméleti összemérő eljárások alkalmazásával. 

Kulcsszavak: páncélozott harcjármű, mozgékonyság, kerék, lánc-
talp, többszempontú döntés-előkészítés, rangsorolás 

Abstract: 
The analysis of mobility and fighting capabilities of Armored Fighting 
Vehicles (AFV) shows that change is difficult and its development 
lags behind increase of firepower and protection. Therefore, the issue 
of mobility has a huge importance in the development of the Hungar-
ian Armed Forces combat vehicle fleet. The Hungarian Army uses the 
GMP-95 mobility model which needs to be enhanced using research 
results collected from its creation in order to meet today’s expecta-
tions. It is also advisable to replace simple score ranking with a more 
accurate Decision Theory. 

Keywords: armored fighting vehicle, mobility, wheel, track, multi-
criteria decision arrangement, ranking 
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Bevezetés: 

A MOZGÉKONYSÁG KUTATÁSI TÉMA AKTUALITÁSA 

A mozgékonyság a fegyveres konfliktusok kezdete óta fennálló 
örök téma, amely különösen aktuális a modern korban, hiszen a szá-
razföldi haderő korszerű mozgékonyságának biztosítása és növelése 
alapvető feladat.  

A páncélozott harcjárművek mozgékonyságának – mint harci tulaj-
donságnak − elemzését különösen fontossá teszi, hogy a tapasztala-
tok szerint változtatása nehézkes, fejlődése elmarad a tűzerő és vé-
dettség növekedéséhez képest. Ezért a mozgékonyság kérdésköre a 
Magyar Honvédség harcjárműeszközpark fejlesztése során is kiemelt 
jelentőséggel bír.  

Elvárás, hogy az újonnan választott eszközök jól illeszkedjenek a 
kitűzött feladatokhoz. Ezért fontos, hogy adott területen milyen futómű 
megoldású eszközt választunk. 

A téma fontosságát külön hangsúlyozza az értekezés lezárását 
követően meghirdetett Magyar Honvédség „Zrínyi 2026” elnevezésű 
haderőfejlesztési program, melynek a mobilitás az egyik fontos terüle-
te, mivel a páncélozott harcjárműállomány fejlesztésében a mozgé-
konyság meghatározó szerepet játszik. A pontos kiválasztáshoz a 
mozgékonyság hátterének vizsgálata, valamint korszerű minősítő és 
összemérő módszer alkalmazása szükséges. 

Az MH által napjainkban is alkalmazott GMP-95 mozgékonysági 
modellt célszerű kiegészíteni a megalkotása óta eltelt időszak kutatá-
si eredményeivel, valamint a mai ismeretek szerinti elvárások szoro-
san illeszkedő új vonatkozásaival. Célszerű továbbá felváltani az 
egyszerű pontozással történő rangsorolást pontosabb eredményeket 
adó döntéselméleti összemérő eljárások alkalmazásával. Ez magá-
ban hordozza a mozgékonyság fokozásának lehetőségeit is. 

Ezen felismerések, megállapítások vetették fel a szakterület mé-
lyebb vizsgálatának igényét, melyek elemzése megfelelő keretet kí-
nált egy tudományos írásműnek. 

A fentiekhez illeszkedő kutatásaim eredményeit a doktori érteke-
zésemben foglaltam össze.  
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A tudományos munka fontosabb célkitűzései és kuta-
tási hipotézisei 

A kutatás során célom volt a mozgékonyság katonai, műszaki és 
konstrukciós vonatkozásainak elemzése, fokozási lehetőségeinek 
kutatása. 

A Magyar Honvédség a harcjárművek mozgékonyság szerint tör-
ténő minősítésére és összemérésére a GMP-95 elnevezésű mozgé-
konysági modellt dolgozta ki az 1982-95-ig tartó időszakban az akkori 
Haditechnikai Intézet (HTI), a Gödöllői Agrártudományi Egyetem 
(GATE) és a csapatok bevonásával. A GMP-95 mozgékonysági mo-
dell a megalkotása óta változatlan formában áll napjainkban is ren-
delkezésre. Ezért célom volt a GMP-95 mozgékonysági modell bővít-
hetőségének vizsgálata, és ahhoz korszerű összemérő módszer vá-
lasztása és alkalmazása.  

A kutatás során végcélom a páncélozott harcjárművek mozgé-
konyság szerint történő kiválasztási módszertanának kidolgozása és 
alkalmazása volt. 

A célkitűzések alapján az alábbi kutatási hipotéziseket fogalmaz-
tam meg: 

1. Az MH harcjárműeszközpark elemzésével, illetve a környező or-
szágokkal történő összevetésével megállapíthatók az MH pán-
célozott harcjárműállomány fejlesztésének célszerű irányai. 

2. A haditechnikai eszközök harci tulajdonságainak mindegyike 
alapvető szerepet játszik a harcképességben. 

3. A mozgékonyság elemzésével kidolgozható egy olyan vizsgálati 
módszer, amely gyakorlati segítséget nyújt az adott rendeltetés-
nek megfelelő futóművel rendelkező páncélozott harcjármű kivá-
lasztási döntéseihez, és meggyorsítja azokat. 

4. A mozgékonyságot meghatározó műszaki háttér vizsgálatával 
kimutathatók olyan szempontok, amelyekkel a használatban lé-
vő mozgékonysági modell újabb minősítési részletekkel egé-
szíthető ki. 

5. A mozgékonyság területén eddig még nem használt összeha-
sonlító eljárásokkal a páncélozott harcjárművek pontosabb ösz-
szemérése és minősítése lehetséges.  
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Feltételeztem, hogy az így kialakítandó módszertan segítséget 
nyújthat a meglévő eszközök korszerűsítési, új hazai vagy külföldi 
gyártású eszközök beszerzési, hadrendbe állítási döntéseihez. Mi 
több, a meglévők újakkal, illetve a szövetséges, vagy akár más álla-
mok haderői által rendszerben tartott terepjáró eszközökkel történő 
összevetésére is lehetőséget ad.  

Az értekezésemben a szakirodalmi kutatás módszerét alkalmazva 
– a kutatásomhoz szükséges mértékben − megvizsgáltam és értékel-
tem a mozgékonysággal, illetve annak mérésével és összehasonlítá-
sával kapcsolatos tanulmányokat, könyveket és kutatási eredmé-
nyeket. Vizsgáltam továbbá a páncélozott harcjárművek alkalmazási 
területeit, csoportosítását és harcászati tulajdonságait, valamint 
azoknak a korszerű harcban betöltött szerepét. 

Az analízis-szintézis módszerét alkalmazva áttekintettem a kere-
kes és lánctalpas páncélozott harcjárművek műszaki megoldásait és 
működésük fizikai hátterét, feltárva a kerekes és lánctalpas járómű 
közti különbségeket és hasonlóságokat. 

Matematikai módszereket és a mozgékonyság értékelésére kidol-
gozott műszaki szempontrendszert alkalmaztam az értékelendő cso-
portokon belüli összehasonlításokra. 

Az összehasonlítás módszerei közül az AHP2, valamint a 
KESSELRING3 eljárásokat alkalmazva megvizsgáltam és rangsorol-
tam a jelenleg rendszerben lévő és az új, a Magyar Honvédség szá-
mára potenciálisan elérhető harcjárműveket a mozgékonyság szem-
pontjából. 

A továbbiakban az értekezésem fontosabb részeit mutatom be rö-
viden, nem követve annak arányait. 

Az értekezés bemutatása fejezetenként 

Az első fejezetben áttekintő helyzetelemzést végeztem a Magyar 
Honvédség páncélozott harcjárműeszközparkja mozgékonysági 
szempontból történő korszerűsítésének szükségességéről, irányairól 
a NATO-irányelvek, valamint az MH célkitűzéseinek figyelembevéte-
                                                           
2
  AHP: Analytic Hierarchy Process = analitikus hierarchikus eljárás 

3  Fritz Kesselring nevéhez fűződő klasszikus elemzési eljárás 
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lével. [1] [2] Megállapítottam, hogy a korábbi beszerzések nem érin-
tették az MH nehéz páncélozott harcjárműállományát, az MH új harc-
járművekkel történő felszerelés előtt áll. Azonban e nagy horderejű 
döntést megelőzően választ kell adni arra a kérdésre, hogy milyen 
eszközök beszerzésére kerüljön sor. A jelenlegi harckocsik váltótípu-
sait meg kell nevezni. A páncélozott lövészharcjármű területén vá-
lasztani kell a lánctalpas vagy a kerekes kínálat között. Bemutattam, 
hogy a jelenlegi páncélozott terepjáró harcjárműállomány (az 1. ábrán 
jól érzékelhetően) aránytalan képet mutat a lánctalpas eszközök ká-
rára.  

 
1. számú ábra. Magyarország és a szomszédos államok kerekes és 

lánctalpas harcjárműveinek haderőn belüli eloszlása [3], [4], [5] 
(készítette: a szerző) 

Felmerültek további lényeges kérdések: vajon csupán kerekes, 
vagy csak lánctalpas eszközök beszerzésére kerüljön sor, vagy 
mindkettőre. Milyen arányban szükséges kerekes, illetve lánctalpas 
harcjárművek üzembentartása, azaz milyen feladatkör betöltéséhez 
kell kerekes, illetve milyenhez lánctalpas páncélozott harcjármű? 

A jelenlegi MRAP4 járművek színes állománya és az új magyar fej-
lesztésű eszközök, mint a Rába VZF és a Komondor járműcsalád 
                                                           
4
  MRAP: Mine-Resistant Ambush Protected  
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megjelenése egységesebb állomány megteremtésének lehetőségét 
hordozza magában. [6] [7] Megvizsgálandó volt továbbá, hogy a pán-
célozott harcjárművek milyen módszerekkel és miként, továbbá mi-
lyen várható eredménnyel mérhetők össze rangsorolás és kiválasztás 
céljából.  

A második fejezetben áttekintettem a lánctalpas és kerekes pán-
célozott harcjárművek alkalmazását, csoportosítását és harcászati 
tulajdonságát a modern hadviselésben. [8] Arra a következtetésre 
jutottam, hogy a közelmúlt háborúi igazolták a magas mozgékonysági 
mutatókkal rendelkező nehéz (alap) harckocsik létjogosultságát. Igaz, 
tömegükből adódóan a nagy távolságra történő szállításuk nehézkes 
műszaki és gazdasági okok miatt. Ezért mellettük előtérbe kerül a 
könnyebb, ezáltal nagyobb légi mozgékonysággal rendelkező, jól 
deszantolható kerekes, illetve lánctalpas páncélozott harcjárművekből 
felépülő gyors reagálású egységek alkalmazása. 

A haderő tűzerő – mozgékonyság olló alakulását vizsgálva megál-
lapítottam, hogy a tűzerő és mozgékonyság közötti „olló” nyílása az 
eszközökre vonatkozóan – mint például a páncélozott harcjárművek – 
is felfedezhető. [9] 

A hadtudományban közismert, hogy a páncélozott harcjárművek 
három alapvető harcászati tulajdonsággal jellemezhetőek: a tűzerő, a 
védettség és a mozgékonyság. A mozgékonyságot vizsgálva én lé-
nyegesnek tartottam a tűzerő – mozgékonyság viszonyának alakulá-
sát, amely lehetőséget kínált a mozgékonyság fontosságának bemu-
tatására. 

A 2. ábrán láthatóan a kékkel jelölt tűzerő és a pirossal jelölt moz-
gékonyság fejlődési üteme eltérő. Célszerűen a tűzerő – mozgékony-
ság közötti egyensúly megteremtése, az olló zárása a mozgékonyság 
fejlesztésével érhető el. Azonban kijelenthető, hogy a tűzerő és - ah-
hoz hasonlóan - a védettség töretlen fejlődése mellett a földhöz kötött 
mozgékonyság növelése korlátokba ütközik, jelentősen nem fokozha-
tó. Azaz, a mozgékonyság a legnehezebben változtatható terület, 
amelynek mélyebb vizsgálata indokolt. 

Ugyanis a belsőégésű motorok fejlődésük eredményeként a fajla-
gos teljesítménynövelés mindinkább költségesebbé és bonyolultabbá 
vált. A mind „nagyobb” motorok alkalmazása fizikailag és gazdasági-
lag is korlátozott, ahogy a vonóerő terepszinten képzése és a keze-
lőkre ható káros gyorsulások is, mellyel az emberi tűrőképesség hatá-
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rához érkeztünk. A „földhöz kötött” mozgékonyság növelése jelentő-
sen nem fokozható. A harckocsiágyúk tűzereje napjainkra jelentősen 
növekedett. Megjelentek a töltőgép és a számítógép vezérelte tűzve-
zető rendszer mellett a sima falú lövegekből indítható rakéták, vala-
mint a leváló köpenyes nyíllövedékek. 

 

2. számú ábra. A haderő tűzerő – mozgékonyság közötti ollójának 
alakulása a XVIII. századtól napjainkig 

(készítette: a szerző) 

Az „olló” zárása, a mozgékonyság növelése a terepi mozgást (aktív 
cselekvés) meghaladó passzív cselekvéssel, csakis a földtől elsza-
kadva, „térugrással”, azaz a légi mozgékonyság (szállíthatóság) nö-
velésével idézhető elő hadműveleti és hadászati szinten. A szárazföl-
di csapatok mozgékonyságának hatásos növelése egyedül – ezzel a 
„tűzerő és mozgékonyság közötti olló” zárása – a páncélozott harc-
járművek tömegének csökkentésével, így a légi szállíthatóságuk fel-
tételeinek megteremtésével, illetve növelésével lehetséges.  

A páncélozott harcjárművek tanulmányozása során megállapítot-
tam továbbá azt is, hogy a harcászati tulajdonságait meghatározó 
képességhármas közül legnehezebben a mozgékonyság változtatha-
tó. Ezért annak mélyebb vizsgálata önállóan, „környezetéből” kira-
gadva indokolt. 

A harmadik fejezetben tanulmányoztam a harcászati, hadműveleti 
és hadászati mozgékonyság fogalmát, mint a haditevékenységek 
mozgékonysági szintjeit. Vizsgáltam továbbá az egyes mozgékony-
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sági szintek jellemzőit. [10] [11] Így a mozgékonyság komplex vizsgá-
latával a katonai felhasználás szintjei és fő műszaki jellemzői közötti 
összefüggéseket kerestem. A mozgékonyság harcászati, hadműveleti 
és hadászati szintjeihez külön-külön párosítható műszaki jellemzőket 
mátrixban összegezve teremtettem kapcsolatot a mozgékonyság 
hadtudományi és műszaki értelmezése között. 

A MOZGÉKONYSÁGOT MEGHATÁROZÓ FŐ TÉNYEZŐK 
1. számú táblázat 

 
(készítette: a szerző) 

További elemzéssel jutottam el a mozgékonyság növelésének kér-
déseihez. Eredményeként rámutattam az egyes fő jellemzők javítá-
sának domináns lehetőségeire. Ezzel meghatároztam a mozgékony-
ság növelését célzó lehetséges beavatkozások konstrukciós és más 
területeket érintő fejlesztési, szervezési vonatkozásait. (1. táblázat) 

A hazai és a külföldi szakirodalmak, kutatási eredmények és pél-
dául az Amerikai Egyesült Államok Szárazföldi Haderejének mozgé-
konysági vizsgálatai felhasználásával a kerekes és a lánctalpas pán-
célozott harcjárművek katonai alkalmazási szempontjai és a konst-
rukciós kialakításuk viszonyát kerestem. [12] [13] [14] 

Mozgékonyság szintjei A domináns lehetőségek

fajlagos talajnyomás

vonóerő átadás

mikroakadályleküzdés, 

lengések 
hordmű finomítása

makroakadályleküzdés, 

OMN
megfelelő futómű - páncéltest kialakítás

víziakadály leküzdés vízi stabilitás és úszási sebesség növelése

szállított katonák és/vagy a harcjármű által 

hordozott fegyverzet célban kifejtett hatásának 

növelése

üzemanyag "Single Fuel Concept" bevezetése

gépezeti- és egyéb veszteségek csökkentése

motorhatásfok növelése

üzemanyag légi szállítása

Hadászati mozgékonyság

a haderő légiszállító képességéhez illeszkedő, 

gazdaságosan légiszállítható járművek 

arányának növelése

nagy távolságra történő szállíthatóság, közúton, 

vasúton, vizen és levegőben

hordozott tűzerő célba juttatása

Páncélozott harcjárművek mozgékonysága

Harcászati mozgékonyság

Hadműveleti mozgékonyság

Fő jellemzők

üzemanyag ellátás

talaj teherbírás 

átlagsebesség

 üzemanyag fogyasztás
hatótávolság

járómű (futófelület) kialakítás fejlesztése
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3. számú ábra. A páncélozott harcjárművek esetén a kerék – 

lánctalp alkalmazási határa megállapításának kiinduló elemei és 
folyamata (készítette: a szerző) 

Ezek érdekében a 3. ábrán látható lépésekben vizsgáltam a pán-
célozott harcjárművekre vonatkoztatva a terepjárás - össztömeg kap-
csolatában a mozgékonyság alakulását a talaj változó terhelhetősége 
mellett, a páncélozott harcjárművek tömeg szerinti megoszlását a 
talajterhelhetőség függvényében, illetve az össztömeg szerinti cso-
portosíthatóságukat. Továbbá elemeztem az alkalmazás - tömegha-
tár tekintetében a katonai alkalmazási területek párosítását a járó-
műmegoldással, a katonai rendeltetés mozgékonysági igénybevétel 
összefüggéseit, és a futómű megoldás éghajlat, időjárás kapcsolatát. 
[15] 

Ezek összefüggéseiben alkottam meg a 4. ábrát, mellyel a katonai 
alkalmazás szempontjait összekapcsolva a műszaki tartalommal, vá-
laszt találtam a kerék – lánctalp elméleti alkalmazási határának kér-
désére. A „Zrínyi 2026” haderőfejlesztési program páncélozott harc-
jármű beszerzésének problémaköre döntően a kerekes – lánctalpas 
eszközök arányának meghatározása körül mozog. Az ábra ahhoz jól 
illeszkedően ad választ arra, hogy a választás érdekében milyen pa-
ramétereket tanácsos vizsgálni. 
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4. számú ábra. A páncélozott harcjárművek esetén alkalmazott 
futómű-megoldások elméleti határai az össztömeg és a terepi 

mozgás függvényében (készítette: a szerző) 

A vízszintes tengelyen az eszköz össztömegét ábrázoltam, mely 
három tartományra: könnyű, közepes és nehéz tömegkategóriára 
oszlik. A függőleges tengelyen a rendeltetéssel szorosan összefüggő 
mozgékonysági igénybevétel található, mint a terepi - közúti mozgás 
%-os megoszlása. 

Annak három, a katonai alkalmazásra jellemző 15%-os, 30%-os és 
60%-os mozgékonysági igénybevételi szintjét tűntettem fel, az ala-
csony, a közepes és a fokozott terepjárást. Utóbbi értelmezésével a 
rendeltetéshez illeszkedően az eszköz üzemidejének 60%-át terepi, 
40%-át közúti mozgással kell töltenie. A kijelölt tartományok elméleti 
határait a már korábban említett futóműmegoldás – talajterhelhetőség 
– terepi mozgás – időjárás kölcsönösségében határoztam meg. Azok 
alapján a kitűzött rendeltetésnek megfelelő futómű-megoldás egysze-
rűen választható meg a következők szerint.  

Szükséges a kitűzött rendeltetésnek megfelelő fegyverzet és vé-
dettség figyelembe vételével a harcjármű becsült össztömege, mely a 
példán 15 tonnára adódott. Szükséges továbbá a rendeltetés által 
megkövetelt mozgékonysági igénybevétel mértéke, mely a példán 
55%. A két érték metszéspontja által kijelölt területnek megfelelő fu-
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tómű-kialakítás javasolt. A példán a metszéspont a lánctalpas futómű 
területére esik. 

A köztes, kereket és lánctalpat egyaránt javasló területen, a ren-
deltetés ismeretében részletesebb szempontokat is figyelembe vevő, 
egyéni döntés szükséges. Ehhez nyújt segítséget a 2. táblázat, mely 
szerint a kitűzött rendeltetésnek megfelelően több előnyös tulajdon-
sággal rendelkező futóművű eszköz választása a tanácsos. 

10 ÉS 30 T ÖSSZTÖMEG KÖZÖTTI PÁNCÉLOZOTT HARCJÁRMŰVEK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA [12] 

2. számú táblázat 

 
(kiegészítette: a szerző) 

Harcászati mozgékonyság

Előnyök Lánctalpas jármű Kerekes jármű

Fajlagos talajnyomás x

Vonóerő-átadás x

Elakadási, beásódási hajlam x

Változatos terepen történő 

mozgás (makro- és 

mikroakadály-leküzdő 

képesség)

x

Kormányozhatóság, fordulási 

sugár
x

Terepi mozgékonyság 

(különböző talajtípusokon)
x

Közúti mozgékonyság x

Vízi mozgékonyság x

Átlagsebesség x

Üzemanyag-fogyasztás x

Nagy távolságú menetek x

Magas utazósebesség x

Menet közbeni kényelem x

Hadműveleti 

mozgékonyság

Hadászati mozgékonyság Szállíthatóság x

Védettség

Túlélés x

Védelem x

Zaj x

Nyom x

Futómű sérülésére vonatkozó 

érzékenység 

(mozgásképtelenség)

x

Tűzerő Fő fegyverzet űrmérete x

Járműszerkezet

Jármű felépítéséből adódó 

hasznos/összes térfogat aránya
x

Többlettömeggel történő 

terhelhetőség (páncélzat, 

fegyver)

x

Üzemeltetés, fenntartás

Előállítási, karbantartási és 

üzemeltetési költségek
x

Élettartam x
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A mozgékonyságot tanulmányozva rendszereztem a páncélozott 
harcjárművek önjárását meghatározó katonai és műszaki jellemzőket 
oly célból, hogy a használatban lévő GMP–95-ös mozgékonysági 
modell vizsgálati szempontjai kiegészíthetők-e további, a mozgé-
konyságra nagy befolyással bíró jellemzőkkel. [16] [17] [18] [19] [20] 
[21] [22] [23] [24] [25] Ennek eredményeként a fejezetben tárgyalt 
páncélozott harcjárművekre vonatkozó önjárást, valamint a mozgé-
konyságot meghatározó tényezőket és az azokat befolyásoló jellem-
zőket egy összefoglaló táblázatban mutattam be. A páncélozott harc-
járművek mozgékonyság-vizsgálati módszerét illetően arra a követ-
keztetésre jutottam, hogy a jármű mozgékonyságát alapvetően mű-
szaki és katonai szempontok szerint kell megítélni. Azokon belül a 
műszaki vonatkozások a mozgékonyságot megvalósító szerkezeti 
megoldásokra, a katonai vonatkozások a haditevékenységek mozgé-
konyságának szintjeire bonthatók. Mindkét szempontrendszer esetén 
felsoroltam a mozgékonyság vizsgálatánál figyelembe veendő visel-
kedéseket és az azokat befolyásoló jellemzőket.  

A lánctalpas és kerekes harcjárművek felépítése jelentősen eltér 
egymástól, mégsem különíthetőek el élesen az eltérő futóműfajtákra 
jellemző, meghajtástól függő, mozgékonyságot befolyásoló tényezők. 
A futómű mozgékonyságot befolyásoló elemeinek viselkedése a fu-
tómű és a kormányzás tekintetében kettéválik a kerék, illetve a lánc-
talp mentén.  

Az eszköz harcászati mozgékonyságával szemben támasztott igé-
nyeket a járműnek szánt rendeltetés, azaz a feladatának ellátásához 
szükséges terepi mozgás mértéke befolyásolja. Ezért nagy hangsúlyt 
kap a talaj nyomó-, illetve nyíróerővel szembeni teherbírása, a legna-
gyobb vonóerő-átadás és lebegtetés megvalósulása, valamint a ren-
deltetésnek megfelelő terepprofil (mikro-, makroakadályok) meghatá-
rozása. Fontos tényező az eszköz által hordozott tűzerő nagysága, 
illetve a katonák száma. A hadműveleti mozgékonyságnál figyelembe 
kell venni az eszköz egy feltöltéssel megtehető útját, valamint annak 
idejét. A hadászati mozgékonyság vizsgálatánál nagy hangsúly tevő-
dik a páncélozott harcjármű nagy távolságokra történő szállíthatósá-
gára. 

Ezzel a páncélozott harcjárművek mozgékonyság-szempontú kivá-
lasztási, értékelési módszerének − a GMP-95 vizsgálati szempontjait 
meghaladó − első lépése célszerűen a rendeltetésnek megfelelő te-
repi mozgás mértékének kijelölése, a terep és a harcjárműtömeg 
együttes meghatározójaként a lánctalp vagy kerék választása. Az 
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értékelés második lépése a GMP-95 mozgékonysági modell vizsgála-
ti szempontjait kibővítve, a mozgékonyságot megvalósító szerkezetek 
viselkedését befolyásoló jellemzők szerint történhet. Így az érteke-
zésben szereplő 7. táblázat tényezői alapján az alkalmazók a felsorolt 
tulajdonságok szerint értékelhetik, a döntéshozók összehasonlíthatják 
eszközeiket a mozgékonyság mentén. 

Egyes mozgékonysági jellemzők vizsgálatának egyszerűsítésére 
és gyorsítására dolgoztam ki a belsőégésű motorok és a gázturbinák 
üzemi jellegének grafikus összehasonlítását megkönnyítő ábrát, illet-
ve egy egyszerűsített számítási formulát a katonai üzemeltetési gya-
korlatban kiemelkedő szerepet játszó vontatás teljesítményszükségle-
tének meghatározására. 

A belsőégésű motor és a gázturbina üzemi jellegeit összehasonlít-
hatón, együtt ábrázolva jól érzékelhető a gázturbina kedvezőbb – a 
vontatási igényekhez jobban illeszkedő − nyomatéklefutása, nyoma-
ték, illetve fordulatszám szerinti rugalmassága. Jelleggörbéi nagy tö-
megű jármű vontatására való alkalmasságát mutatják. (5. ábra) 

 
5. számú ábra. A belsőégésű motor és a gázturbina üzemi jellege 

(készítette: a szerző) 
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Azonban a rendkívül előnyös tulajdonságai ellenére a kialakítása, 
valamint üzemmódja okán a változatos menetsebességet (gyakori 
üresjárat, lassú menet, roham) megkövetelő harci körülményeket ki-
elégítő harcjárművek erőforrásaként (sem) nem terjedt el. Ennek fő 
okai a nehéz szabályozhatósága, magas üzemi fordulatszáma, a 
nagy hőmérsékletű levegő kibocsájtása, valamint az ábrán is megfi-
gyelhető bőséges üzemanyag-fogyasztása. [26] 

A harcjárművek szokásos terepjárásánál a sebességek viszonylag 
alacsonyak. Így a légellenállásra fordított teljesítmény elhanyagolása 
jól becsülhető módon a forgórészek gyorsítására szánt 10%-os tö-
megnövelés kiterjesztésével ellensúlyozható:  

Így a szükséges vonóerő jó közelítéssel becsülhető mértéke (a 
disszertáció 18. sz. ábrájának jelöléseinek megfelelően): 

           ü    ő  
   

      é 
           ö  ü é   

   
    [kW] (1) 

ahol: 
ƞgép – a hajtáslánc belső gépezeti hatásfoka [1] 
G – a harcjármű súlyereje [N] 
  – a pálya lejtőszöge [°] 
fgördülési – a harcjármű gördülési ellenállása [N] 
µtap – a harcjármű pályaérintkezésének tapadási súrlódása [1] 
v – a harcjármű haladási sebessége [m/s]. 

A képlet a harcjárművek önjárásához szükséges tolóerő és telje-
sítmény meghatározásán túl a katonai alkalmazás szempontjából 
fontos kérdésre, a vontathatóságra ad gyors, megfelelően pontos vá-
laszt. Azaz, hogy rendelkezésre áll-e elegendő vontató motorteljesít-
mény az elakadt harcjármű mentéséhez. [16] 

A negyedik fejezetben abból indultam ki, hogy a páncélozott harc-
járművek − mint komplex rendszerek − tulajdonságait meghatározó 
jellemzők komplex alrendszerekként önállóan is vizsgálhatók több-
szempontú döntési környezetben. Megállapítottam, hogy a mozgé-
konyság olyan sajátosságokkal rendelkező, összetett harcászati tu-
lajdonság, amelyre alkalmazhatók a komplex rendszerek több-
szempontos összemérő eljárásai. [27] [28] 
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Áttekintést nyújtottam a terepjáró harcjárművek összehasonlításá-
nak, rangsorolásának lehetséges korszerű döntéselméleti módsze-
reiről. Kiválasztottam a páncélozott harcjárművek mozgékonyság 
mentén történő összemérését megalapozó eljárásokat. [29] [30] [31] 

Három, széleskörűen elterjedt összemérő módszert vizsgálva 
megállapítottam, hogy a legpontosabb eredményeket az AHP eljárás 
szolgáltatja. Amennyiben a matematikai szakértő nem áll rendelke-
zésre, úgy a PROMETHEE eljárás is használható, viszont ezen eljá-
rás csak preferencia-sorrendet szolgáltat. Ha sem a matematikai, 
sem a megfelelő számú felkészült szakértő nem áll rendelkezésre, 
akkor az objektív műszaki adatok összemérésén alapuló 
KESSELRING eljárás javasolt a harcjárművek mozgékonyság men-
tén történő összemérésére. 

AZ AHP ELJÁRÁS SWOT ELEMZÉSE [29] 

3. számú táblázat 

 

A 3. táblázatban bemutatott AHP eljárás SWOT elemzéséből kitű-
nik, hogy a módszer erősségei abban az esetben mutatkoznak meg, 
amikor a döntési célok megkövetelik a rangsor felállításán túl az 
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egyes helyezések egymáshoz képesti távolságát. Az érzékenység-
vizsgálat lehetősége tovább fokozza az összemérés pontosságát. A 
gyengeségek kiegyenlítésére megoldást nyújt a módszer jelentős 
szoftvertámogatottsága, amely elvégzi a szükséges számításokat, és 
elősegíti a szakértők következetességének betartását. Az erősségek 
és a lehetőségek egyidejű jelenléte a jól értelmezhető eredmények-
ben rejlik, amelyek hasznosíthatóságát a műszaki eszközök – mint 
esetünkben a páncélozott harcjárművek – objektíven mérhető tulaj-
donságai adják. Az erősségek mellett a szubjektív eredményekből 
adódó veszélyek súlya a páncélozott harcjárművek összemérése so-
rán csekély, hiszen a szempontok objektíven mérhetők. Szubjektív 
értékek bekerülése csupán a páros összehasonlítás, illetve a súly-
számok meghatározása során történik. Előbbit a konzisztencia-
vizsgálat, utóbbit a jól felkészült szakértői csoport összeállítása mér-
sékelheti. A legfőbb veszélyt a túlzottan sok szempont okozhatja, 
azonban a körültekintően felépített szempontrendszer és a szoftver-
támogatás annak hatását megfelelően képes csökkenteni. 

A fentiek alapján olyan következtetésre jutottam, hogy az egyszerű 
pontozási tábla alapján történő rangsoroláshoz képest a többszem-
pontú, csoportos döntéseken alapuló összemérési eljárások jelentik 
az összehasonlítás további és egyúttal komplex lehetőségét. Megál-
lapítottam, hogy célszerű több módszert alkalmazni az adott döntési 
probléma megoldására a meggyőző eredmények kinyerésének érde-
kében. 

Az ötödik fejezetben a mozgékonyságot tanulmányozva rendsze-
reztem a páncélozott harcjárművek önjárását meghatározó katonai és 
műszaki jellemzőket. Az új, feltárt jellemzőkkel kiegészítve felállítot-
tam az összehasonlítás alapját képező adatbázist. Ezt a kiválasztott 
kerekes és lánctalpas páncélozott szállító harcjárművek, páncélozott 
lövészharcjárművek, valamint harckocsik – szakirodalmi válogatás 
alapján összegyűjtött – adataival feltöltve vizsgálhatósági bázist te-
remtettem. 

Erre támaszkodva, és a haderő üzemfenntartással és fejlesztéssel 
foglalkozó szakközegével, a Haditechnikai Intézettel, valamint jog-
utódjával, illetve hadiipari gyártó, fejlesztő vállalattal, így a terület ve-
zető szakembereivel konzultálva és véleményét figyelembe véve új, 
al és fő szempontokat tartalmazó, értékelő vizsgálati szempontrend-
szereket állítottam fel a páncélozott harcjármű kategóriák szerint, bő-
vítve a GMP-95 mozgékonysági modell vizsgálati szempontjait. (4. 
táblázat) 
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Így az általában megszokott jellemzőkön túl – mint például az át-
lagsebesség, átlagfogyasztás, makroakadály leküzdőképesség, fajla-
gos talajnyomás – fontosnak találtam az olyan tulajdonságokat is, 
mint például a kanyarodási képesség, a hordozott tűzerőre vagy a 
hordozott katonákra vonatkoztatott fajlagos értékek, továbbá a szál-
líthatóságra, légi mozgékonyságra vonatkozó térfoglalási mutatók. 

A vizsgálati szempontrendszerek elkészítése során figyelembe vet-
tem a döntéselméleti módszerek szükséges és elégséges követel-
ményeit a teljesség és a kezelhetőség tekintetében.  

Ezek felhasználásával az AHP [32] és a KESSELRING [33] − a 
páncélozott harcjárművek mozgékonyság mentén történő összeha-
sonlítására eddig még nem alkalmazott − módszerekkel elvégeztem 
napjaink korszerű páncélozott harcjárműveinek minősítését, össze-
mérését és rangsorolását.  

HARCKOCSIK ESETÉN AZ ÖSSZEHASONLÍTÁS FŐ, ILLETVE AL SZEMPONTJAI 
4. számú táblázat 

 
(készítette: a szerző) 

Fő szempontok Alszempontok

 Átlagsebesség [km/h]

épített úton

terepen

Kanyarodási képesség [1] (láncfelfekvés –nyomtáv arány, L/C)

emelkedőmászó képesség [%]

legnagyobb oldaldőlés [%]

lépcsőmászó képesség [m]

árokáthidaló képesség [m]

víziakadály-leküzdő képesség [m]

keresztirányú makroakadály-leküzdő képesség [1]

Átlagfogyasztás [dm3/h]

tűzerőre fajlagosított térfoglalás  [m 3 /mm]                                                                                            

(mint a jármű tűzerejét képviselő fő fegyverzet célba juttatását szolgáló kocsitérfogatára 

vonatkozó mutatószám)

felfekvőfelületre fajlagosított talajnyomás [kPa]                                                                                   

(mint a jármű különböző talajú terepen történő alkalmazhatóságának mutatószáma)

össztömegre fajlagosított motorteljesítmény [kW/t]                                                                             

(mint a jármű fürgeségére vonatkozó mutatószám)

tűzerőre fajlagosított tömeg [t/mm]                                                                                                          

(mint a jármű tűzerejét képviselő fő fegyverzet célba juttatását szolgáló kocsitömegére 

vonatkozó mutatószám)

fajlagos tömeg [t/m 3 ]                                                                                                                                              

(mint a jármű önjárására vonatkozó mutatószám)

fajlagos térfoglalás [m 3 /t]                                                                                                                                     

(mint a jármű szállíthatóságára vonatkozó mutatószám)

Hatótáv [km]

 Terepjárás

Fajlagosított értékek
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Az összevetések közel azonos eredményei igazolták e kettő al-
kalmazott eljárás használhatóságát. A beszédesebb rangsor miatt az 
AHP eredményei kezelhetőbbek, igaz, lehetséges olyan döntéshozói 
cél is, amelynél elegendő csupán a KESSERLING eljárás informá-
ciómélysége.  

Ezzel bizonyítottam, hogy a harcjárművek mozgékonysága az álta-
lam kidolgozott szempontrendszer szerint számszerűsíthető és érté-
kelhető, továbbá igazoltam az újszerűen kidolgozott eljárás használ-
hatóságát. 

A páncélozott harcjárművek mozgékonyság szerint történő értéke-
lését a 6. ábrán látható módon, a GMP-95 mozgékonysági modellre 
alapuló lépésekben javaslom. [23] [24] [25] 

A 6. ábrán az általam javasolt lépésekkel kiegészített GMP-95 
számítási folyamat látható. A javasolt kiegészítő lépések piros, a ki-
váltó lépések kék színűek.  

A GMP-95 mozgékonysági modell első lépését megelőző 0-dik lé-
pésként fontosnak tartom az alkalmazói elvárások tisztázását a ren-
deltetés vonatkozásában. Ez alapján a 4. ábrán bemutatott segédlet 
által meghatározható a szükséges futóműfajta, és összeállítható a 
megfelelő páncélozott harcjármű-kategóriában a harcjárműkínálat, 
amelyen a kiválasztási algoritmus lefolytatható. 

Az egyes járművekre vonatkozó terep - járószerkezet kapcsolatá-
ban ébredő tolóerő számítását az 1. egyenlettel (egyszerűsített kép-
lettel) javaslom kiváltani. 

A GMP-95 mozgékonysági modell összehasonlítás alapját képező 
szempontrendszere a 4. táblázatban bemutatott, általam javasolt 
harcjármű-kategóriánként kidolgozott új értékelő vizsgálati szempont-
okkal egészíthető ki. 

Az egyes harcjárművek minősítésére és rangsorolására használt, 
csak csekély számú szempontot kezelő egyszerű pontozásos eljárást 
a megfelelő, ezen a szakterületen eddig még nem használt, több-
szempontos döntés-előkészítő módszerrel javaslom kiváltani. 

Így az általam javasolt kiegészítésekkel a páncélozott harcjármű-
vek mozgékonyság szerinti komplex értékelése, összehasonlítása és 
kiválasztása nagy pontossággal végezhető el. 
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6. számú ábra. A GMP-95 mozgékonysági modell [23] [24] [25] 

javasolt kiegészítő lépései (kiegészítette: a szerző) 
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Tehát a páncélozott harcjárművek mozgékonyság szerint történő 
minősítésére, majd összevetésére kidolgozott − a GMP-95 mozgé-
konysági modellre alapuló – új eljárás lépései a következők (a 6. ábra 
bal oldali jelöléseinek megfelelően): 

A. A döntéshozói elvárások, célok tisztázása az új eszköz 
rendeltetése tekintetében, a járóműtípus és harcjárműfajta 
meghatározása, harcjármű-típuskínálat összeállítása; 

B. Az összemérendő harcjárművek vonatkozó paraméterei-
nek összegyűjtése. 

C. Referencia terepszakaszok kijelölése, útprofilok, valamint a 
talajok teherbíró képességének meghatározása mérések-
kel; 

D. Az egyes járművekre vonatkoztatva a terep-járószerkezet 
kapcsolatában ébredő vonóerő számítása a menetellenál-
lások figyelembe vételével; 

E. A ,,D” pont eredményei szerint megszerkesztett menetdi-
agram alapján a referencia terepszakaszokon elérhető 
legnagyobb haladási sebesség meghatározása; 

F. Makroakadály leküzdőképesség (OMN) meghatározása, 
referencia terepszakaszok megnövekedő leküzdési idejé-
nek – így sebességének − meghatározása; 

G. Terepszakaszonként a vonatkozó mikroakadályok okozta 
lengésgyorsulások sebességcsökkentő hatásának vizsgá-
lata, átlagsebesség és átlagfogyasztás meghatározása; 

H. Fajlagosított értékek képezése; 
I. Az egyes járművekre vonatkozó mozgékonyságot minősítő 

adatok rendezése a bemutatott szempontrendszerek sze-
rint; 

J. A járművek minősítése és rangsorolása a kiválasztott több-
szempontos döntés-előkészítő módszer segítségével. 

Az összevethető adatokkal ily módon feltöltött szempontrendszer 
alapján a megfelelő több szempontú összehasonlító módszer (ese-
temben AHP és a KESSELRING) alkalmazható. A harcjárművek 
komplex értékelése, és a harcjármű kínálat döntéshozói igényekhez 
illeszkedő sorrendbe állítása napjaink elvárásainak megfelelően vé-
gezhető el, részletesebb elemzést és szemléletes összehasonlítható-
ságot eredményezve. 
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Ajánlások 

A kutatás eredményei felhasználhatók a „Zrínyi 2026” 
haderőfeljesztési program fejlesztés – beszerzés támogatására a 
páncélozott harcjármű szakterületen. 

Az eredmények felhasználhatók továbbá a Komondor, Rába és 
egyéb jövőbeli védett/páncélozott harcjárműcsalád fejlesztéséhez. 

Az értekezés részei felhasználhatók hadtudományi kutatások céljá-
ra, mint például a védettség és a tűzerő hasonló metodikával vizsgál-
ható módszertanának kidolgozása, vagy a légi mozgékonyság továb-
bi kutatásához. 

Az értekezés részben vagy egészben felhasználható a kerekes- és 
lánctalpas terepjáró (harc)járműveket üzembentartó civil és katonai 
szakemberek, illetve a felsőoktatásban részt vevő hallgatók képzésé-
re, továbbképzésére, illetve munkájának elősegítésére. 

Összegzés 

A kutatásaim során megállapítottam, hogy az MH korábbi haderő-
fejlesztési intézkedései (GBP, Rába beszerzés) nem érintették az MH 
páncélozott harcjármű állományát, az MH még mindig új harcjármű-
vekkel történő felszerelése előtt áll. E nagy horderejű döntést meg-
előzően választ kell adni azokra a kérdésekre, hogy milyen eszközök 
beszerzésére kerüljön sor, milyen arányban szükséges kerekes, illet-
ve lánctalpas harcjárművek üzembentartása, azaz milyen feladatkör 
betöltéséhez kell kerekes, illetve lánctalpas páncélozott harcjármű. 

A páncélozott harcjárművek harctevékenységekben betöltött sze-
repét vizsgálva arra következtettem, hogy a magas mozgékonysági 
mutatókkal rendelkező nehéz (alap) harckocsik mellett előtérbe ke-
rülnek a könnyebb, ezáltal nagyobb légi szállíthatósággal rendelkező, 
jól deszantolható kerekes, illetve lánctalpas páncélozott harcjármű-
vek. Megállapítottam, hogy a napjainkban ismét nyíló „tűzerő – moz-
gékonyság olló” jelentős mértékű zárása egyedül a légi szállíthatóság 
növelésével, azaz a légi szállítható páncélozott harcjárművek fejlesz-
tésével lehetséges. 

A páncélozott harcjárművek tanulmányozása során megállapítot-
tam továbbá azt is, hogy a harcászati tulajdonságait meghatározó 
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képességhármas közül legnehezebben a mozgékonyság változtatha-
tó. Ezért annak mélyebb vizsgálata önállóan, „környezetéből” kira-
gadva indokolt. 

Az értekezésemben mozgékonysági szintenként meghatároztam 
azokat a jellemzőket, amelyek domináns szerepet játszanak a páncé-
lozott harcjárművek mozgékonyságának növelésében.  

Megállapítottam, hogy meghúzható a kerekes-lánctalpas futóművel 
szerelt páncélozott harcjárművek elméleti alkalmazási határa a terepi 
mozgás-össztömeg összefüggéseit vizsgálva a rendeltetés, valamint 
az éghajlati és égövi viszonyok figyelembevételével. 

A páncélozott harcjárművek mozgékonyság vizsgálati módszerét il-
letően arra a következtetésre jutottam, hogy a GMP-95 modell kiegé-
szíthető további műszaki és katonai szempontokkal, melyek az egyes 
szerkezeti megoldásokat, továbbá azok viselkedését jellemzik. Meg-
állapítottam, hogy a mozgékonyság olyan sajátosságokkal rendelke-
ző, összetett harcászati tulajdonság, amelyre alkalmazhatók a komp-
lex rendszerek több szempontos összemérő eljárásai. 

A páncélozott harcjárművek minta-összehasonlítását elvégezve ar-
ra a következtetésre jutottam, hogy az egyszerű pontozási tábla alap-
ján történő rangsoroláshoz képest a több szempontú, csoportos dön-
téseken alapuló összemérési eljárások jelentik az összehasonlítás 
további és egyúttal komplex lehetőségét. Megállapítottam, hogy cél-
szerű több módszert alkalmazni az adott döntési probléma megoldá-
sára a meggyőző eredmények kinyerésének érdekében. 
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Összefoglaló 
Ebben a cikkben a szerzők röviden ismertetik a Honvédelmi Miniszté-
rium által megjelentetett folyóiratok közül az MH Logisztikai Központ-
hoz köthető három kiadványt (Haditechnika, Katonai Logisztika és 
Karbantartalak), és tudománymetriai szempontok alapján részben 
értékelik is azokat. A tanulmány végén adminisztratív jellegű javasla-
tokat fogalmaznak meg (elsősorban a tulajdonos felé) annak érdeké-
ben, hogy az említett folyóiratok színvonala emelkedhessen. 

Kulcsszavak: MH Logisztikai Központ, Haditechnika, Katonai Logisz-
tika, Karbantartalak, hivatkozáskezelő programok, DOI, ORCID 

Abstract 
In this article, the authors briefly describe three periodicals from all 
papers published by the Ministry of Defence, and owned by the HDF 
Logistics Centre: Haditechnika – Military Technology, Katonai Logisz-
tika – Military Logistics, and Karbantartalak – Maintenance State-
ments. The authors also try to evaluate these journals on the basis of 
scientometrics. At the end of the study, the authors formulate some 
administrative suggestions (primarily towards the owner) in order to 
increase the scientific level of these periodicals. 
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Bevezetés 

A Honvédelmi Minisztérium a társadalommal, ezen belül saját al-
kalmazottjaival, illetve a tudományos szférával az általa megjelente-
tett folyóiratokon és könyveken keresztül (is) kommunikál. A széles-
körű, többrétű kommunikáción túlmenően e kiadványok fontos felada-
ta, hogy elsősorban a tárca alkalmazásában álló tudományos kutató-
kat (felsőoktatásban dolgozó oktatókat, egyetemi tanárokat, HM inté-
zetekben alkalmazott kutatókat stb.) publikációs felülethez juttassa 
annak érdekében, hogy tudományos munkásságuk során lehetsé-
gessé váljon a PhD fokozat megszerzése, a habilitáció, illetve a DsC 
fokozat elnyerése is. Mindez a tárca magyar tudományos szférával 
való kapcsolattartása, a tudományos életben való részvétele, a tudo-
mány szereplőivel (kutatóintézetek, egyetemek, Magyar Tudományos 
Akadémia) való közös tevékenység feltételeinek megteremtése érde-
kében is történik úgy, hogy közben a kutatási eredményeket – más 
kutatók segítése érdekében – elérhetővé, feldolgozhatóvá teheti.  

A fentiek alapján úgy gondoljuk, hogy fontos egy ilyen tanulmány 
elkészítése, illetve megjelenése ezen a felületen, amely a Minisztéri-
um kezelésében lévő, elsősorban az MH Logisztikai Központhoz (a 
továbbiakban: MH LK) köthető folyóiratok jellemzőit vizsgálja, elemzi. 

Az 1. számú táblázatban – a teljesség igénye nélkül – rendszerez-
tük a tárca kezelésében lévő tudományos és egyéb folyóiratokat ter-
jesztési körük, valamint megjelenési formájuk alapján. Amint az a táb-
lázatból látható, az MH LK tulajdonában lévő három folyóirat – a Ha-
ditechnika, a Katonai Logisztika3, illetve a Karbantartalak – a katonai 
folyóiratok három eltérő kategóriáját képviseli. Az első két folyóiratot a 
Magyar Tudományos Akadémia (MTA) IX. osztály Hadtudományi Bi-
zottsága „B” tudományos kategóriába sorolta, aminek meghatározó 
jelentősége van az MH LK-nál 2017 októberében felállított tudomá-
nyos kutatóhely működtetése szempontjából is. Írásunkban az MH 
LK-hoz köthető három folyóirat általános bemutatásán túlmenően 
megvizsgáljuk annak lehetőségét is, hogy mi módon lehetne azok 

                                                           
3  50-50%-os tulajdonmegosztásban az MH LK és a Magyar Katonai Logisztikai 

Egyesület között. 
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színvonalát emelni. Ezzel kapcsolatos javaslatainkat a cikk végén 
foglaljuk össze. 

A KATONAI FOLYÓIRATOK RENDSZERE 

1. sz. táblázat 

1. Az MH LK és a hozzá kötődő szervezet(ek) folyóiratai 

1.1. A Haditechnika folyóirat 

A Haditechnika a Honvédelmi Minisztérium műszaki-tudományos 
és ismeretterjesztő folyóirata, amely a múlt, a jelen és a jövő fegyve-
reit mutatja be. A folyóirat a rovataiban elsősorban a hazai és nem-
zetközi haditechnikai fejlesztésekkel, az űrtechnikával, a hadtörténe-
lem egyes területeinek haditechnikai vonatkozásaival kapcsolatos, 
valamint haditechnika-történeti tárgyú írásokat ad közre, illetve ilyen 
témájú könyveket ismertet hasábjain. A fél évszázada rendszeresen 
megjelenő Haditechnika az MTA IX. osztály Hadtudományi Bizottsá-
ga által “B” kategóriába sorolt, lektorált tudományos periodika. A szí-
nes folyóirat kéthavonta jelenik meg, A/4 formátumban, 76 oldal ter-
jedelemben. A Haditechnika a Magyar Honvéd mellett a Honvédelmi 
Minisztérium egyetlen olyan folyóirata, amely nagy példányszámban 
jelenik meg, és kapható újságárusoknál, ezáltal egyszerre elégíti ki a 
piac és a tudomány igényeit, miközben a tárca kommunikációs (és 

                                                           
4  https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok 
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reklám) érdekeit is hatékonyan szolgálja, mivel 5000 példányának 
átlagban 90%-a értékesítésre kerül.  

1956. május 16-án jelent meg a Haditechnikai Szemle című folyó-
irat első száma, amely a Haditechnika közvetlen jogelődjének tekint-
hető. Az A4-es formátumú, kéthavonta megjelenő lap első felelős 
szerkesztője a Haditechnikai Intézet tudományos osztályának osz-
tályvezetője volt. Az első lapszámot 1600 példányban állították elő, 
amely el is fogyott. A második szám már nyomdában volt, amikor az 
októberi harcok során a Zrínyi nyomda leállt, így ezt 1956-ban már 
nem nyomták ki. 1957-ben 2 szám, 1958-ban még egy szám jelent 
meg, de ezeket többéves szünet követte.  

A Haditechnikai Szemle című folyóirat 1967-től jelenik meg folya-
matosan. 1982-ben megváltozott a megnevezése, ettől kezdve Hadi-
technika címen került kiadásra, és elérte a 6700 példányszámot. 
1980 után a folyóirat egyre nagyobb mértékben közölte a tudomá-
nyos fokozatot szerző tisztek cikkeit. A 2002. és 2003. évben 1-1 te-
matikus különszám is megjelent. Két részben, nyomtatott formában 
közreadták a Haditechnika repertóriumát 1967-1996-os és 1997-
2001-es beosztásban. A 2000-es év jelentős fordulatot hozott a Hadi-
technikai Intézet életében: ekkortól a honvédelmi tárcához kötődő 
minőségbiztosítási (auditáció, átvétel stb.) feladatokat is itt végezték, 
amelynek eredményeiről a Haditechnika folyóirat évente hivatalos 
közleményt bocsát ki a mai napig.5  

A folyóirat 2005-ben 5600 példányban készült. A HM Technológiai 
Hivatal Haditechnikai Füzetek néven új – a Haditechnika folyóiratra 
épülő – belső kiadványt indított, ennek 7 száma készült el. Megjelent 
a Haditechnika 1982-1992, illetve 1993-2003 közötti számainak 
anyagát bemutató – az Arcanum Kiadó által megjelentetett fulltext 
olvasható cikkarchívum – két Haditechnika CD ROM, és elérhető volt 
a folyóirat internetes oldala (www.haditechnika.hu), amelyet 2010-ig 
üzemeltettek.  

A folyóirat küldetése, hogy figyelemmel kísérje a katonai-műszaki 
és a hadtudományi fejlődést mind elméletben, mind gyakorlatban, 
annak érdekében, hogy az MH LK keretei között tevékenykedő hadi-
technikai kutatás-fejlesztést végző szervezet továbbra is megfelelő 
válaszokat adhasson a Magyar Honvédség előtt álló katonai műszaki 
kihívásokra. A haditechnikai kutatás-fejlesztést végző szakmai szer-

                                                           
5  A „Tanúsított szervezetek” c. táblázatot rendeletileg kötelező leközölni. 
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vezet – MH LK Technológiai Igazgatóság, Kutatás-fejlesztési, Tudo-
mányos és Szabványosítási Osztály – könyvtárával és szakemberei-
vel támogatja a folyóirat tevékenységét.  

A szerkesztőség az MTA IX. osztály Hadtudományi Bizottsága által 
megkövetelt formai és tartalmi előírásokat állandóan szem előtt tarja, 
így a Haditechnika folyamatosan megfelel az elért besorolásnak. A 
folyóirat szerkesztőbizottsága a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a 
Szent István Egyetem, illetve az Óbudai Egyetem és a Budapesti 
Műszaki Egyetem professzoraiból, illetve felelős beosztást betöltő 
főtisztekből és tábornokokból tevődik össze. A cikkeket két-két szak-
lektor lektorálja. 

A tudomány szereplői mellett a hazai hadiipari cégeknek és a Hon-
védelmi Minisztérium hadiipari tevékenységgel foglalkozó részvény-
társaságainak is méltó megjelenési felületet biztosít a folyóirat, amely 
elkötelezett a hazai hadiipar rendszeres szerepeltetése mellett. A 
Haditechnika lapszámonként két-két recenziót (tudományos igényű 
könyvek ismertetőit) közöl le a Zrínyi Kiadó legújabb szakmai témájú 
könyveiről, ezzel is a hadtudomány népszerűsítésének ügyét szolgál-
va.  

Nagy áttörést jelentett a közelmúltban létrejövő szerződés a Hadi-
technika folyóirat és az MTA Könyvtár és Információs Központ (MTA 
KIK) között, így 2017 óta a könyvtár közreműködésével a folyóiratban 
megjelenő tudományos közlemények kapnak DOI-t (Digital Object 
Identifier - Digitális Objektum Azonosító), amely az elektronikus do-
kumentumok körében használt egyedi azonosító rendszer. Ezt a fo-
lyóiratok világszerte alkalmazzák a cikkek interneten elérhető elektro-
nikus változatainak egyedi azonosítására és a teljes szöveg online 
elérhetőségének garantálására. 

A cikkek bibliográfiai adatait a szerkesztőség feltölti a Magyar Tu-
dományos Művek Tárába (MTMT), a „pdf” formátumú teljes szöveges 
állomány pedig az MTA REAL repozitóriumába kerül. Itt a megjele-
néstől számított két éven belül nem nyilvános a hozzáférésük. Beve-
zette a folyóirat az ORCID (Open Researcher and Contributor 
Identifier – szerző azonosító rendszer) alkalmazását is, amellyel a 
2.3. alfejezetben részletesebben foglalkozunk. 

A nyomtatott terjesztés mellett a lap elektronikusan is megvásárol-
ható a DiMag honlapján. A tárgyévet megelőző két évvel korábbi lap-
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számok csökkentett felbontású „pdf” variánsát a Zrínyi Kiadó a 
http://www.honvedelem.hu/ weboldalra is felhelyezi.  

1.1.1.  A tulajdonosi szerepkör gyakorlója, az MH Logisztikai 
Központ 

Az MH LK 2013. június 24-én alakult. „Rendeltetése: a biztosított 
költségvetési keretek célirányos, takarékos felhasználásával folyama-
tosan biztosítani a HM/MH szervezetek haditechnikai eszközök-
kel/hadfelszereléssel történő ellátását. Végzi a központi logisztikai 
gazdálkodási és ellátási felelősséggel összefüggő feladatok irányítá-
sát, tervezését, szervezését és ellenőrzését. Feladata továbbá az MH 
katonai szervezetei működéséhez, harckiképzéséhez, készenlétük 
fenntartásához és fokozásához, a nemzetközi szerződésekből adódó 
feladatok teljesítéséhez a logisztikai támogatás rendjének, követel-
ményeinek kidolgozása, a folyó tevékenység logisztikai támogatásá-
nak koordinálása. Végzi a technikai eszközök és anyagok fejleszté-
sével, beszerzésével, tárolásával, kezelésével, kiadásával, felhaszná-
lásával és elszámolásával, valamint azok fenntartásával kapcsolatos 
szakmai követelmények meghatározását, ezen feladatok végrehajtá-
sának szervezését, irányítását és szakfelügyeletét. Feladata a műve-
letek logisztikai támogatásának megtervezése, a logisztikai egysé-
gek, alegységek alkalmazási elveinek kidolgozása. Feladata továbbá 
a hazai és a nemzetközi együttműködés részeként a tárcaszintű hadi-
technikai műszaki kutatás-fejlesztési, valamint tudományszervezési 
feladatok végzése, minőségbiztosítási tevékenység végzése, vala-
mint rendszertanúsítási eljárások lefolytatása, továbbá az MH Anyag-
ellátó Raktárbázis, az MH Katonai Közlekedési Központ és az MH 
Légijármű Javítóüzem vonatkozásában a szakmai és elöljárói fel-
ügyelet gyakorlása.”6 Tekintettel arra, hogy a tárca haditechnikai kuta-
tás-fejlesztést végző szervezeti eleme 2016-ban az MH Logisztikai 
Központhoz került, az MH LK vette át a Haditechnika folyóirat tulaj-
donosi jogkörét. 

1.1.2. Kiadói tevékenység 

A Haditechnika folyóirat kiadói tevékenységét a Zrínyi Kiadó végzi. 

1951-es megalakuláskor a Zrínyi Kiadónak az volt a feladata, hogy 
a hadseregben folyó képzést, a politikai és felvilágosító munkát segít-
                                                           
6  MH Logisztikai Központ, 

http://www.honvedelem.hu/szervezet/mh_logisztikai_kozpont letöltés ideje: 
2017.10.20. 



Katonai Logisztika 2018. évi 1-2. szám 

139 

se kiadványaival. Az évek alatt többször váltott nevet: először Katonai 
Kiadó volt, később Zrínyi Honvéd Kiadó, majd Zrínyi Katonai Kiadó 
lett. A kiadványok száma évről évre növekedett. Alapvetően a hadtu-
domány eredményeinek, a katonák munkáinak és harci tapasztalatai-
nak közreadása volt a cél. A 60-as évektől a magyar katonai írók 
munkáinak közzététele mellett elkezdtek kiadni sorozatokat, kézi-
könyveket, szótárakat, lexikonokat, katonai vonatkozású szépirodalmi 
műveket is. 

A Kiadó ma is töretlenül működik a Honvédelmi Minisztérium fel-
ügyelete és szakmai irányítása alatt, neve HM Zrínyi Térképészeti és 
Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. – Zrínyi Kiadó. 
A magyar könyvkiadás igényes műhelyeként hadtudományi, hadtör-
ténelmi, biztonság- és katonapolitikai, illetve haditechnikai témájú 
műveket kínál az olvasónak, köztük például a Nagy csaták és a Hős-
galéria című sikeres sorozatok legújabb köteteit, haditechnikai szak-
könyveket és reprezentatív fotóalbumokat. A www.honvedelem.hu 
honlapon keresztül elérhetőek a Zrínyi Kiadó legújabb kiadványai és 
számos folyóirat is, amelyek ezekhez hasonló témákat tárgyalnak.  

1.1.3. A tárcaszintű felügyeleti szerepkör gyakorlója, a HM Mi-
niszteri Kabinet Sajtóosztály 

„A HM Miniszteri Kabinet a kabinetfőnök közvetlen irányítása alatt 
működik, és a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési 
Szabályzatában jóváhagyottak alapján végzi többek közt az alábbi 
feladatokat: 

 A Honvéd Vezérkar Főnökével együttműködve ellátja a HM 
Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasz-
nú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (HM Zrínyi Kft.) 
szakmai irányításával összefüggő feladatokat;  

 Végzi a HM Zrínyi Kft. Kommunikációs és Kreatív Igazgató-
sága gondozásában készülő termékeket készítő szerkesztő-
ségek vezetőinek szakmai felügyeletével összefüggő felada-
tokat; 

 Kiadja a sajtónyilvánossághoz, így különösen a forgatáshoz, 
a fényképezéshez és az interjú-riportkészítéshez szükséges 
engedélyeket, beszerzi a különleges besorolású szervezetek-
re érvényes engedélyeket.” 7 

                                                           
7  HM Miniszteri Kabinet, http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-

miniszterium/hirek/hm-miniszteri-kabinet letöltés ideje: 2017.10.20. 
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A HM Sajtóosztály feladatkörébe tartozik továbbá, hogy a Miniszté-
rium összes nyomtatott és elektronikus folyóirata felett szakmai fel-
ügyeleti tevékenységet gyakoroljon. 

1.2. A Katonai Logisztika folyóirat 

Dobó Péter nyá. vezérőrnagy szavait idézzük, aki a Katonai Lo-
gisztika folyóirat első számában ezt írta „Beköszöntő”-jében: 

„Az anyagi-technikai szolgálat 1990-ben történő létrehozása óta 
egyre nagyobb igény van az elméleti és gyakorlati kérdések, problé-
mák tudományos igényű megválaszolására, a szakmai feladatok 
szellemi támogatására. A „hivatalos” rendben a szóbeli vagy írásbeli 
szakmai előadások, vélemények, vitaanyagok nem jutottak el min-
denkihez. Ez a gondunk az eltelt időszakban mindinkább növekedett, 
melynek megoldásán úgy véltük, egy rendszeresen megjelenő köz-
ponti szakmai kiadvány (folyóirat) sokat segíthetne. 

Néhány „nekifutás” után az MH anyagi-technikai főcsoportfőnök 
(MH ATFCSF) MH pk. helyettes kezdeményezésére, az MH parancs-
nok támogatásával, a MK honvédelmi miniszterének engedélyével 
1993. évtől önálló szakmai kiadvány indulhat útjára.”8 

Így született a Katonai Logisztika folyóirat, amely kezdetben az 
Anyagi-Technikai Biztosítás alcímet viselte, mivel a „logisztika”, mint 
fogalom, a hadseregen belül még csak nagyon szűk körben volt is-
meretes, és az „anyagi-technikai biztosítás” volt használatban. 

Még egy idézet a fenti „Beköszöntő”-ből: 
„Folyóiratunkat a korábban közkedvelt „Hadtápbiztosítás” című ki-

advány jogutódjának tekintjük.”9 

Az idézetekből nyilvánvaló, hogy szervezeti változtatások követ-
kezménye az új folyóirat. Az előd „Hadtápbiztosítás” a Magyar Nép-
hadsereg Hadtápfőnökségének kiadványa volt, amely a szervezet 
átalakításával együtt megszűnt. Az újonnan létrehozott MH Anyagi-
Technikai Főcsoportfőnökség a hadtáp mellett a technikai ágazatok 
jelentős részét is magában foglalta. A technikai ágazatok korábban 
vagy az alkalmazói főnökségek részét képezték (pl. MH Repülőfő-
nökség, HVK Híradófőnökség stb.), vagy önálló technikai főnökség-

                                                           
8  Dobó Péter: Beköszöntő, Katonai Logisztika 1993/1. szám 3. o. 
9
  Uo. 3. o. 
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ként (pl. MH Fegyverzet-technikai Főnökség) működtek. Ezek a szer-
vezetek is rendelkeztek különböző belső kiadványokkal, amelyekben 
az alkalmazói és a logisztikai vonatkozású cikkek egyaránt helyet 
kaptak. Nem véletlen a jogelődválasztás, a tisztán logisztikai jellegű 
kiadvány a „Hadtápbiztosítás” volt. 

A „Beköszöntő”-ben több olyan gondolat is megjelent, amely a fo-
lyóirat későbbi sorsára is meghatározó jelentőséggel bírt. Csak a leg-
fontosabbakat kifejtve: 

 Az akkori felsőszintű logisztikai szervezet vezetése szükségét 
érezte annak, hogy megossza problémáit, és lehetőséget biz-
tosítson saját munkatársai és külső szakértők számára véle-
ménynyilvánításra;  

 Felismerte, hogy léteznek megoldásra váró problémák, ame-
lyek kezelését a szervezeti struktúra és annak belső működési 
rendje önmagában nem garantálja; 

 A vezetés igényelte szélesebb, hozzáértő szakértői kör közre-
működését e kérdések rendezésére; 

 Felismerte, hogy a feladatok tisztázása, megoldása tudomá-
nyos elmélyültségű elemzést kíván. 

Ezek voltak az új folyóirat létrehozásának legfőbb indítékai. Egy-
ben ezek játszották a fő szerepet a kiadvány további sorsát illetően. 
Amikor volt olyan logisztikai szervezet, amelynek vezetői fontosnak 
tartották a fenti szempontokat, jól működött a folyóirat, amikor nem 
ismerték fel ennek jelentőségét, szenvedett a kiadvány. 

A szerkesztőbizottság az akkori szakmai vezető szervek vezetői-
ből, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia illetékes tanszékvezetőiből, a 
haderőnemek anyagi-technikai szervezeteinek vezetőiből alakult. El-
ső elnöke Dobó Péter vezérőrnagy, az MH anyagi-technikai főcso-
portfőnök helyettese volt. Az évek során létszámában bővült, össze-
tételében is változott, de a tagokat hasonló elvek alapján választották 
ki. 

A cikkek szerzői is gyakran ugyanebből a körből kerültek ki, de a 
különböző szakterületek vezetői, munkatársai, sőt „külsősök” is publi-
káltak a lapban. 
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A folyóirat 1993 és 2007 között zökkenőmentesen, azonos elvek 
mentén működött annak ellenére, hogy ez időszak alatt több átszer-
vezésen ment keresztül a „logisztika”. Először 1997-ben megszűnt az 
MH Anyagi-Technikai Főcsoportfőnökség, helyette létrehozták az MH 
Logisztikai Főigazgatóságot (MH LFI), mint a logisztika csúcsszerve-
zetét. Később, 2001 elején megszűnt az MH LFI, és új logisztikai ve-
zető szerv született MH Összhaderőnemi és Logisztikai Támogató 
Parancsnokság (MH ÖLTP) néven. Az MH ÖLTP létrehozásával egy-
fajta nyitás indult a folyóirat vonatkozásában. Amíg az MH ATCsF-
ség és az MH LFI a folyóiratot „belső kiadványként” jelenttette meg, 
az MH ÖLTP idején már nincs a „belső” jelző, sőt egy év múlva a 
2002/1. szám már ISSN-nel (International Standard Serial Number, 
időszaki kiadványok nemzetközi azonosítója) is rendelkezik, tehát 
elkezdődött az a folyamat, amelynek célja volt, hogy kilépjen a hazai, 
illetve nemzetközi tudományos színpadra. A lap terjesztése 2004. év 
végéig megőrizte „katonás” jellegét (nyilvántartási szám, elosztó stb.), 
a 2005/1. szám már ettől is mentes, nyílt folyóirattá vált. Dr. Gáspár 
Tibor a lap 20. évfordulójára írt visszaemlékezésében így ír erről: 

„Ez a – katonai kiadványok között speciális szakmai, a katonai lo-
gisztika aktuális problémáival, fejlesztésével foglalkozó – periodika az 
átalakulásokat követve az elmúlt években folyamatosan megújult. A 
korábbi, a Magyar Honvédségen belüli nyilvántartási számmal ellátott 
terjesztést elhagyva (amelyre a honvédséget érintő témák ún. „nem 
nyilvános” kezelése miatt volt szükség!), „nyílt” folyóirattá vált. Ennek 
köszönhetően folyamatosan nő a polgári életből azon logisztikusok 
száma, akik a lapban szeretnék cikkeiket megjelentetni. A folyóirat 
elektronikus példányai 2005-től folyamatosan kint voltak a Honvédel-
mi Minisztérium internetes honlapján is.”10 

A folyóirat 1993 és 2007 között évente 4 számmal jelent meg, 
számonként 18-22 cikket tett közzé, és több különszám is napvilágot 
látott. A 2007. év komoly változást hozott a kiadvány életében, ismét 
átalakították a logisztikai rendszert. Megszűnt az MH ÖLTP, és az új 
szervezetben, a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökségnél (HM 
FLÜ) eltolódott a súlypont a logisztikáról. Meglátszott ez a folyóiraton 
is. 2007-ben, mint már korábban említettük, még negyedévenként 
jelent meg a lap, 2008-ban és 2009-ben azonban már csak félévente 
és csak elektronikus változatban, 2010-ben és 2011-ben pedig csak 
1-1 alkalommal. Csökkent az egyes számok terjedelme is. 

                                                           
10  Gáspár Tibor: 20 éves a Katonai Logisztika folyóirat; Katonai Logisztika 2013/1. 

szám 9. o. 
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Bár 2011-ben is csak egyszer jelent meg a kiadvány, ez a folyóirat 
újjászületésének éve. A logisztikai struktúrát ugyanis ismételten át-
alakították, a HM Fegyverzeti és Logisztikai Ügynökség megszűnt, 
létrehozták a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatalt (HM FHH), és 
újra megalakították a HVK Logisztikai Csoportfőnökségét. A két új 
szervezet vezetése az Összhaderőnemi Parancsnokság logisztikai 
vezetőjével karöltve elhatározta, hogy „újjáélesztik” a Katonai Logisz-
tikát. Ez sikeresen megtörtént, hiszen 2012-ben már negyedéveként 
jelent meg a kiadvány, azonban 2013 nyarán újabb átszervezés kö-
vetkeztében megszűnt a HM FHH, a megmaradt és az újonnan létre-
hozott szervezetek egyike sem vállalta fel a folyóirat szerkesztését. A 
lap „civil szervezethez”, a Magyar Katonai Logisztikai Egyesülethez 
került. A létrehozott új logisztikai csúcsszervezet, az MH Logisztikai 
Központ (MH LK) parancsnoka és munkatársai a megalakítástól aktív 
részesei voltak a lap szerkesztésének, az MH LK a lap nyomdai köz-
zétételét is lehetővé tette, munkatársaik aktívan éltek a publikációs 
lehetőséggel. 

A kiadványért viselt közös felelősség, az aktív állomány egyre szé-
lesebb körének bevonása a szakmai publikációk írásába, továbbá a 
katonai logisztika aktuális kérdéseiről szóló gondolatok, elképzelések 
növekvő részesedése a periodikában, logikusan vetette fel annak 
igényét, hogy a Katonai Logisztika tulajdonjoga legyen megosztva a 
Magyar Katonai Logisztikai Egyesület és az MH LK között. Ez az 50-
50%-os, mindkét fél részére előnyös megosztás 2017 májusában, a 
Honvédelem napja alkalmából rendezett ünnepi megemlékezés kere-
tében hivatalosan is megtörtént. 

A szerkesztőbizottság létszáma jelentősen bővült, amiben képvi-
selteti magát minden fontos katonai és polgári logisztikai szervezet, 
továbbá jelentős erővel járulnak hozzá a közös munkához a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem katonai logisztikai kérdésekkel foglalkozó 
szervezetei is. 

A korábbi években elért eredményekről Dr. Gáspár Tibor már 
előbb is idézett cikkében így ír: 

„Nagyon fontos megemlíteni a folyóirat tudományos elismertségét. 
Bátran kijelenthető, hogy a lap – mint lektorált tudományos folyóirat – 
jelentős szakmai tekintélyt vívott ki magának. A benne publikálók a 
legkülönbözőbb polgári és katonai felsőoktatási intézményekben foly-
tatott tanulmányaik vagy tudományos tevékenységük során az itt 
megjelent írásukra hivatkozhatnak, illetve mások a megfelelő hivatko-
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zással az egyes szerzők anyagát felhasználhatják. A folyóirat szere-
pel az MTA és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Hadtudomá-
nyi Doktori Iskola „Publikációs Listáján”. A folyóirat – tudományos 
elismertsége révén – jelentős megnyilvánulási lehetőséget biztosít az 
NKE és az utóbbi időszakban néhány, a polgári felsőoktatási intéz-
mény posztgraduális képzésében résztvevők részére. Ezt az elis-
mertséget a folyóirat színvonalas tudományos cikkek, dolgozatok, 
művek következetes megjelentetésének köszönheti. A színvonalat 
pedig azzal tudja biztosítani, hogy a folyóiratnál tudományos fokozat-
tal rendelkezőkből álló, külön Lektori Bizottság működik, amelynek 
tagjai a beérkezett művek megjelenés előtti lektorálását elvégzik.”11 

A Katonai Logisztika folyóirat szerkesztőbizottsága képviselteti 
magát az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Logiszti-
kai Osztályközi Állandó Bizottságában (MTA LOÁB). A Bizottság alel-
nöke Prof. Dr. Turcsányi Károly nyá. mk. ezredes, az MTA doktora, a 
Bizottság hadtudományi területről delegált tagjai: Dr. Tóth Rudolf 
dandártábornok, állandó meghívottak: Dr. Szenes Zoltán nyá. vezér-
ezredes, Dr. Keszthelyi Gyula nyá. mk. dandártábornok, Dr. Hegedűs 
Ernő mk. őrnagy.12 Az MTA LOÁB ülésein folyamatosan nyomon kö-
vetik a tudományos folyóiratok besorolásának kérdéskörét is. 

1.3. Karbantartalak, az MH Anyagellátó Raktárbázis csapatúj-
ságja13 

A csapatújság a lapkiadások rendszerében sajátos helyet foglal el, 
hiszen elsődleges célja egy szűk közösség, az adott katonai szerve-
zet tagjainak megszólítása. Korlátozott körű terjesztése mellett pél-
dányszáma is csekély, témái is egy szűk közönséget érintő, érdeklő 
témákra szűkülnek. Mindezek ellenére komoly értéket képvisel, 
amennyiben sikerül betöltenie feladatát, a csapathagyományok meg-
teremtését és ápolását, és egyfajta kohéziós erőként lép fel a szemé-
lyi állomány körében is megfelelő alapot teremtve a későbbi kutatá-
sok számára. 

                                                           
11  Gáspár Tibor: 20 éves a Katonai Logisztika folyóirat; Katonai Logisztika 2013/1. 

szám 8. o. 
12  Turcsányi Károly: Logisztika az akadémiai tudományos közéletben – megalakult 

az MTA Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottsága, Katonai Logisztika 2012. évi 
4. sz., illetve Tájékoztató – Információ: Újraválasztották a Magyar Tudományos 
Akadémia Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottságát, Katonai Logisztika 2015. 
évi 1. sz. 305. o. 

13  Druzsin József százados, MH LK, a Karbantartalak folyóirat egyik szerkesztőjé-
nek adatszolgáltatása alapján. 
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A Mátyásföldön települő MH Haditechnikai Ellátó Központ bázisán 
létrehozott MH Logisztikai Ellátó Központ (MH LEK) dolgozói a napi 
tevékenységük során használták az intranet hálózatot, amelyen a 
katonai szervezet saját honlapot is fejlesztett. A különböző informáci-
ós és munkafelületek mellett a honlap „Kultúra” rovattal is rendelke-
zett, amely nagy olvasottságnak örvendett, hiszen ott nyílt lehetőség 
hasznos, érdekes, olykor közhasznú információk közzétételére, prog-
ramajánlatra, figyelemfelhívásra. Különösen fontos tény ez egy része-
iben, alegységeiben, raktáraiban széttagolt, országos elhelyezkedésű 
szervezet számára. Az elektronikus „Kultúra” rovatból történő kilépés 
és a nyomtatott formában való megjelenés gondolata többször felme-
rült, de megvalósulása egy olyan parancsnokváltáshoz köthető, ami-
kor az új, egyszemélyi felelős a parancsnoki gondoskodást kiterjeszt-
ve szorgalmazta csapatújság megjelentetését. Tette ezt azért is, mert 
az alakulat, ahonnan az új parancsnok érkezett, rendelkezett sikeres 
kiadvánnyal, és látta annak pozitív hatásait.  

Szerkesztőbizottság alakult a parancsnokhelyettes vezetésével, 
amelyben helyet kapott a kommunikációs tiszt mellett a parancsnoki 
segítő és két agilis katona is, akik már az intranetes felületen is 
eredményesen tevékenykedtek. A szerkesztőbizottság elnöki tisztét a 
törzsfőnök töltötte be. Az MH LEK csapatújságja „Figyelek” címmel, a 
parancsnoki elvárásnak megfelelően, először 2011. december else-
jén jelent meg, a Logisztikusok napja tiszteletére. Az A4-es méretű, 
színes borítóval és fekete-fehér belívekkel nyomtatott, 8 oldalas kiad-
vány 150 példányban látott napvilágot. A tördelés, nyomdai előkészí-
tés és nyomtatás munkáit az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilván-
tartó Parancsnokság nyomdájában végezték. A havonta 8-12 oldalon 
megjelenő lapot három évfolyam és 20 lapszám (valamint tematikus 
különszámok) után 2013 júliusában vehették kézbe az olvasók utoljá-
ra.  

A lap elnevezéséhez híven (kis szójátékból adódóan „Figye-LEK”), 
elsősorban figyelemfelhívó kívánt lenni, rávilágítani az MH LEK ese-
ményeire. A megjelenő írások gerincét képezték az aktualitások, a 
csapatélet eseményei, hírei, beszámolók különböző gyakorlatokról, 
sporteseményekről, a bázisokon történt eredményekről. Sajátos sze-
repet kaptak a személyi hírek: előléptetésekről, elismerésekről, dol-
gozók gyermekeinek születéséről, halálozásról. Egy csapatújság el-
engedhetetlen részét kell képeznie az állomány számára a hosszú 
szolgálatok során is felüdülést kínáló érdekességek, rövid hírek, kul-
turális információk közlésének. Így került sor cikksorozatokban egy-
házi és állami ünnepeink bemutatására, mátyásföldi vonatkozású, 
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érdekes történelmi személyek életének bemutatására (Kicsoda ez az 
ember címmel), és bajtársaink bemutatkozására (Emlékek, sorsok, 
katonatörténetek címmel), valamint a szolgálatteljesítés és napi mun-
ka mellett tevékenyen élő, alkotó kollégák bemutatására (Szolgálaton 
kívül címmel). Mindezek mellett az MH LEK munkatársainak írásai 
jelentek meg a fontos beszerzési programokról is, így például a Gép-
jármű Beszerzési Programról, a C2 képesség kialakításáról, a mo-
dern lőfegyverekről stb. Alkalmilag jelentkeztek az MH Egészségügyi 
Központ tájékoztatói, esetleg felhívásai egy-egy közérdekű kérdés-
ben, csakúgy, mint a Pénzügyi Referatúra aktuális pénzügyi tájékoz-
tatói. 

A logisztikai rendszer átalakításának következtében 2013-ban 
szervezeti változások történtek, amelyek nyomán az MH Logisztikai 
Ellátó Központ és az MH Veszélyesanyag Ellátó Központ összevoná-
sával létrejött az MH Anyagellátó Raktárbázis (MH ARB). Az új pa-
rancsnok is felismerte a csapatújságban rejlő lehetőséget, és a pa-
rancsnoki keretből továbbra is biztosította az ingyenes havilap költsé-
geit, a papír és a nyomólemezek kiadásait. Többször felmerült a csu-
pán elektronikus megjelentetés elképzelése, de a nyomtatott sajtó 
varázsa és a személyi hírek érintetteinek igénye – hogy eltehessék a 
róluk szóló lapszámot „örök” emlékül – meggyőzte a parancsnokot és 
a szerkesztőket a nyomdai előállításról. A szerkesztőbizottság össze-
tételében nem, de tagjaiban némileg megváltozott, és az immár 300 
példányban havonta megjelenő újság elnevezése „Karbantartalak” 
lett, hogy kövesse a hagyományt, és hordozza a csapat rövidítését, 
az MH ARB betűit. Az első, 2013. szeptemberi megjelenés óta több 
mint 40 számmal és jó néhány különszámmal jelentkező újság to-
vábbra is színes külsővel és fekete-fehér belső lapokkal, 16-18 olda-
lon jelenik meg. A kialakult állandó és időszakos rovatok mellett olyan 
érdekes mini sorozatok is napvilágot láttak, mint az MH ARB katonai 
képességeit bemutató vagy a „Csapataink névadóiról” szóló életrajzi 
sorozat, és az „Art Bázis” című cikkek, melyek a csapat művészeiről 
és alkotásaikról szóltak. Az országban található haditechnikai parkok 
is sorozatban kerültek bemutatásra, hogy kedvet ébresszenek egy-
egy kirándulás szervezésére. A szórakoztató blokkban új elemként 
jelentkezett a csapatra aktualizált keresztrejtvény megjelentetése, és 
változatlanul helyet kaptak Tomena György karikaturista munkái.  

Az elöljárók és az olvasók visszajelzései alapján bátran kijelenthe-
tő, hogy a sok-sok éves hagyománnyal rendelkező csapatújságok 
valóban képesek betölteni feladatukat és összetartó erővé válni, 
amelyre a különböző feladatok, a területi és földrajzi széttagoltság 
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miatt szükség van, és így a morál, a csapat iránti lojalitás növelésével 
hozzájárul az egységes arculat kialakulásához. 

2. Tudománymetriai szempontok 

2.1. Az MH LK folyóiratai és a tudománymetria kapcsolata14 

Abban az időben, amikor a kéziratokat még valóban kézzel írták, a 
tudomány megítélése meglehetősen szubjektív volt. Azt, hogy egy 
kutató vagy kutatás mennyire volt „tudományos”, igen nehezen lehe-
tett mérni. A számítógépek és a számítógépes adatbázisok azonban 
ezen a területen is jelentős változást hoztak a múlt század utolsó 
harmadától, és lehetővé vált, hogy egy kutató vagy egy munka tudo-
mányos értéke objektívnek elfogadott mérőszámok alapján kerüljön 
megítélésre. Mára ez a tevékenység annyira része a tudományos 
életnek, hogy a „tudományosság” statisztikus mérése és értékelése 
maga is egy önálló tudománnyá vált, ez a tudománymetria 
(scientometrics). 

A tudománymetria abszolút és relatív mérőszámokon alapszik.15 

Abszolút mérőszám, pl.:  
 a publikációk és  
 a hivatkozások száma, illetve  
 ezek variációi (pl. éves átlagos publikációszám stb.) 
 szintetikus mérőszámok: 

 az impakt faktor, amely a folyóiratra vonatkozó mé-
rőszám, a folyóirat két évfolyamának átlagos idé-
zettsége a harmadik évben; 

 a Hirsch-index, amely a szerzők idézettségére vo-
natkozó mérőszám (pl. 3 az érték, ha a szerzőnek 
legalább 3 olyan cikke van, amely legalább 3 függet-
len hivatkozással bír). 

Relatív mérőszámok, pl.: 
 az egy publikációra eső átlagos hivatkozásszám.  

                                                           
14  Végvári Zsolt, MH LK Technológiai Igazgatóság, Kutatás-fejlesztési, Tudomá-

nyos és Szabványosítási Osztály, kiemelt főmérnök főtiszt kutatásai alapján. 
15  SZTE szerzői eszköztár, http://szerzoknek.ek.szte.hu/amiben-

segitunk/tudomanymetria/ a letöltés ideje: 2017.09.26. 
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A fentiekből látszik, hogy a „tudományosság” mérésekor messze a 
legfontosabb a hivatkozások száma és típusa.  

Akik nem rendelkeznek szükséges digitális kompetenciákkal, azok 
előbb-utóbb „kikopnak a tudományos világból”, még akkor is, ha 
egyébként valóban értékeset alkotnak. Nem kétséges, hogy a tudo-
mányos életben valóban komoly verseny folyik, és ez nem csupán 
ismertségről és elismertségről szól. A hadtudomány, illetve a katonai-
műszaki tudomány területén a több mint tucatnyi magyar periodika 
többnek tűnik, mint amennyit egyenletes értékű tartalommal időről-
időre meg lehet tölteni. 

A számítógépes adatkezelés sokat segít a nyilvántartásban, a for-
rások, illetve hivatkozások keresésében, a tudománymetriai értékelé-
sek készítésében, azonban ez a rendszer sem mondható általánosan 
objektívnek. Például egy történész, társadalomtudós évente több cik-
ket is meg tud jelentetni újabb és újabb kutatási eredményeiről, míg 
egy kutatómérnöknek gyakran akár éveket is várnia kell egy-egy 
újabb publikálható tudományos eredményre. Az előbbiek könnyebben 
eljuthatnak a 100 fölötti publikációs számhoz, így a magas Hirsch-
indexhez is, míg az utóbbiak nehezebben kerülnek néhány tucatnál 
magasabb publikáció fölé, amely egyben alacsonyabb Hirsch-indexet 
is eredményez. Így aztán nagyon nehéz megállapítani, hogy ki a „na-
gyobb tudós”, aki az I. világháborút vagy napjaink társadalmi változá-
sait kutatja, a matematikus, aki a számsorozatokat vizsgálja, vagy az, 
aki az anyagtudományok terén jeleskedik. Tudományos folyóiratok 
értékelésekor hasonló jellegű problémákkal is találkozhatunk. Így vál-
hatnak különböző szakterületek tudósai egymás konkurenseivé pél-
dául a habilitáció, az akadémiai doktori cím, az MTA tagság elérése 
érdekében folytatott tevékenységük során.16 

Ebben a kontextusban vizsgáljuk meg az MH LK gondozásában 
megjelenő periodikákat, illetve azok tudományos megítélésén való 
javítás lehetőségét. E tekintetben a Karbantartalak kivételes, mivel a 
léte egyáltalán nem függ a tudományos megítélésétől. Amennyiben 
az elöljáró által megvan a támogatás, és rendelkezésre állnak a való-
ban szerény szükséges források, csak azon múlik a lap fennmaradá-
sa, hogy a szerkesztőgárda képes-e a megfelelő témákkal fenntartani 
az állomány figyelmét, a mai információtól hemzsegő világban. A ki-
adványnak „másodlagos tudományos értéket” tulajdonítunk, mivel a 

                                                           
16 Gőcze István: A mértékadó hazai hadtudományi folyóiratok diszciplináris 

impaktfaktorának meghatározása; Hadtudományi Szemle 2016. IX. évf. 2. szám. 
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lap jelenleg nem tudományos tartalmú, azonban későbbi kutatások 
reális alapját tudja képezni. 

A Haditechnika folyóirat jelentős tudományos érték a tárca, illetve 
az MH LK tulajdonában. Tény, hogy a Haditechnika a legmagasabb 
elérhető nyomdai minőségben készül, így a könyvtárak számára is 
maradandó érték. Emellett az újságosoknál több ezren meg is veszik 
a lapot. Ez a kettősség olyan kihívás, amivel egyetlen másik katonai 
lapnak sem kell megküzdenie. Mivel a Minisztérium tulajdonában lévő 
tudományos kiadványokkal szemben a Haditechnikát nagyszámú 
laikus olvasó is a kezébe veszi, a szerkesztőknek óvatosan kell 
egyensúlyozni a tudományosnak minősíthető, illetve az ismeretter-
jesztő írások között. Jelenleg ezt a küldetést sikeresen végzi a lap, 
hiszen a tudományosságot nem elsődlegesként kezelő Regiment, 
Aranysas és Kaliber magazinokkal egy polcon árulják (és adják el), 
miközben komoly tudományos értéket is képvisel. 

A Haditechnika tudományosság tekintetében elismert lap, viszont 
az negatív tény, hogy az interneten csak korlátozottan van jelen. A 
folyóirat nemrég létrehozott Facebook oldala jelentős előrelépésnek 
tekinthető, ugyanakkor az mára ugyanolyan „de facto” kötelező kellé-
ke egy lapnak, mint az ISSN (International Standard Serial Number, 
időszaki kiadványok nemzetközi azonosítója).  

Amennyiben egy-két éven belül nem kerül fel az internetre egy 
olyan szabadon elérhető és kereshető archívum, ami minimum húsz 
évre visszamenőleg tartalmazza az egy-két évesnél régebbi valam-
ennyi cikket, az károkat okozhat a lap tudományosságának megítélé-
sében (pl. kereshetőség, idézhetőség). A DiMag Kft.-vel kötött elekt-
ronikus lapterjesztési szerződés csak részben képes pótolni ezt a 
hiányosságot.17  

A Katonai Logisztika – célközönségét tekintve – inkább hasonlít az 
egyetemi lapokhoz, mivel sokkal szűkebb olvasóközönséget szólít 
meg, és máig sikeresnek tekinthető. A lap igen jól kereshető és bárki 
által szabadon elérhető archívummal rendelkezik, amely meg is lát-
szik a Google-találatokon, ha valaki egy kimondottan szakmai témára 
keres rá.18 

                                                           
17  A Windows és Android alkalmazásboltokból letölthető olvasószoftver applikációk 

felhasználásával. 
18  Katonai Logisztika online letölthető számai, http://www.mkle.net/katonai-

logisztika/ a letöltés ideje: 2017.11.16. 
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2.2. A jövő lehetőségei: hivatkozáskezelő programok és a 
CrossRef DOI 

A javaslataink megfogalmazása előtt tegyünk egy kis kitérőt a 
könyvtárak és digitális adatbázisok világába. Egy átlagos tudományos 
cikkel szemben minimum elvárás a legalább tucatnyi hivatkozott for-
rásmű feltűntetése. Egy doktori értekezés esetében ez az érték 100 
vagy akár 200 is lehet. Ilyen mennyiségű forrásmunka kezelése ma-
nuálisan nyilvánvalóan nem lehetséges, ezért a jövendő tudós nem-
zedék rá van kényszerítve, hogy „gépesítse” a hivatkozásai kezelé-
sét. A korszerű forráskezelő szoftverek, mint pl. a Citavi vagy a 
Zotero használata szinte elvárás. Ezek a szoftverek egy adatbázis-
ban tárolják a szerző által ismert és feldolgozott (vagyis hivatkozott) 
műveket. Ezt az adatbázist pedig három módon lehet feltölteni: 

 kézzel (vagyis begépeljük a szerző nevét, a címet stb.); 

 egy böngésző plug-in használatával egy kattintással elmentjük 
a releváns internetes oldalakat (a HTML metaadatok az esetek 
többségében tartalmazzák a szerző nevét, a címet stb.); 

 egy adatbázisból hívjuk le a szükséges adatokat egy egyedi 
azonosító, vagyis könyvek esetében pl. az ISBN (International 
Standard Book Number, Szabványos Nemzetközi Könyvazo-
nosító Számsorozat), cikkeknél jellemzően a DOI (Digital 
Object Identifier, Digitális Objektum Azonosító) megadásával. 

A DOI azonosítókat tíz ügynökségen keresztül lehet készíteni, az 
MTA KIK ezek közül kettő segítségével nyújt regisztrációs szolgálta-
tást: ezek a CrossRef (http://www.crossref.org/) és a DataCite 
(https://www.datacite.org/). 

A DOI rendszer előnyei a következők: 

 a DOI egyedi azonosító, segítségével könnyen és biztosan 
megkülönböztethetőek a hasonló című cikkek; 

 a DOI egy állandó azonosító. A cikkre lehet linkelni a DOI-n 
keresztül (a https://doi.org/ után az azonosítót írva), és a DOI-s 
linkek akkor is a dokumentumra mutatnak majd, ha az eredeti 
helyéről máshová költözött; 

 a DOI rendszer mögött nemzetközi meta-adat tárházak van-
nak, amelyekből a tájékozódást segítő bibliográfiai adatokat 
meg lehet szerezni (egy bibliográfiai rendszerbe a leíró adatok 
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begépelése vagy fájlból való importja helyett megoldható az 
azonosító alapján való import); 

 a DOI nemzetközileg elterjedt, itthon is terjedő azonosító, a ki-
adók többsége alkalmazza; 

 a DOI bibliográfiai rendszerekben kiválóan alkalmas lehet 
duplumellenőrzésre; 

 az MTA Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK) a 
DataCite szervezet tagjaként térítésmentesen tud DOI azono-
sítót biztosítani mindazon digitális objektumok (PhD dolgoza-
tok, adatállományok, dokumentációk, esetleg folyóiratcikkek) 
számára, amelyek online elérhetőek és vállalják az archiválást 
egy, a hosszú távú megőrzésüket és szolgáltatásukat biztosító 
repozitóriumban, és melyekről a kiadó megfelelő leíró adatokat 
szolgáltat.19 

Tekintettel a hivatkozáskezelő szoftverek várható térnyerésére, a 
jövőben jobb bibliometriai mutatókat fognak elérni azok a publikációk, 
amelyeknek CrossRef-es DOI-jai vannak, mivel ennél az ügynökség-
nél kötelező az irodalomjegyzékben linkként elhelyezni a hivatkozott 
közlemények DOI-át, ha azt szintén a CrossRef-nél regisztrálták más 
kiadók.20 A linkelés elősegíti a hivatkozott irodalom olvasottságát, 
növeli az idézettséget, és az azonosítók révén lehetővé válik a hivat-
kozások automatikus gyűjtése. 

2.3. Az ORCID 

Az ORCID (Open Research and Contributor Identifier) egy nem-
zetközileg általánosan elfogadott szerző azonosító kód, amely bizto-
sítja a kutató egyértelmű azonosíthatóságát. Használatával elkerülhe-
tő az azonos, gyakori nevű szerzők munkásságának keveredése, a 
különböző névalakok használatából adódó vagy névváltozásból ere-
dő problémák, megkönnyíti az automatikus adatfeldolgozást az inde-
xelő adatbázisokban.21 

                                                           
19  Holl András: Információk a DOI Azonosítókról 

https://www.mtmt.hu/sites/default/files/doi_ism.pdf letöltés ideje: 2017.11.09. 
20  Dudás Anikó: A tudományos kiadási eljárás kéziratváltozatainak terminológiája. 

Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2013. évi 11-13. sz. 466. o. 
21  MTA Open Acces honlapja, 

http://openaccess.mtak.hu/index.php/kiadoknak/orcid  
letöltés ideje: 2017. 11. 16. 
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A kód 19 karakterből áll, 4x4 számjegy és 3 kötőjel. Az ORCID kö-
zösségébe egyének és szervezetek is regisztrálhatnak. A bejelentke-
zéskor lehetőség van az adatvédelemmel kapcsolatos beállításokra 
is, így minden szerző maga döntheti el, hogy mennyit kíván megosz-
tani az adatai közül. A csatlakozott szervezetek között olyan cégeket 
találunk, mint a Wiley-Blackwell, az Elsevier, a Nature Publishing 
Group, a Thomson Reuters vagy a CERN. Az is tény, hogy egyre 
több kiadó teszi kötelezővé az ORCID használatát, ennek megadása 
nélkül nem is fogadnak be kéziratot. 

Az ORCID lehetővé teszi a kommunikációt és a hitelesítést a kü-
lönböző adatbázisok között. Használata egyre inkább terjed Magyar-
országon is. Az elsőként alkalmazó MTMT mellett már a Magyar Fo-
lyóiratok Tartalomjegyzékének Kereshető Adatbázisa (MATARKA) 
rendszerébe is feltölthetők az ORCID-ok. 

Az ORCID regisztrációs oldala: http://orcid.org/ tudományos kuta-
tók, egyetemi oktatók stb. adatbázisa. Ezek az azonosítók a Nemzet-
közi Szabványos Névanozosító (International Standard Name 
Identifier, ISNI) részhalmazát képezik22. A szerzők ORCID-ot a 
http://www.orcid.org/ honlapon pár kattintással ingyen regisztrálhat-
nak maguknak. 

Összegzés 

Általánosságban elmondható, hogy a tárca magyar tudományos 
szférával való kapcsolattartása, a tudományos életben való részvéte-
le, a tudomány szereplőivel (kutatóintézetek, egyetemek, Magyar Tu-
dományos Akadémia) való közös tevékenység feltételeinek megte-
remtése érdekében a tárca folyóiratainak feladata, hogy: 

 a tudományos kutatókat, oktatókat, egyetemi tanárokat, HM in-
tézetekben alkalmazott kutatókat publikációs felülethez juttassa; 

 a kutatási eredményeket széles körben elérhetővé tegye. 

                                                           
22  ISNI honlapja, http://www.isni.org/ letöltés ideje: 2017. 10. 20. 
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Az MH Logisztikai Központ tulajdonában lévő három folyóirat – a 
Haditechnika, a Katonai Logisztika23, illetve a Karbantartalak24 elem-
zésének eredményeképpen az alábbi következtetéseket vontuk le: 

 a három lap a katonai folyóiratok három eltérő kategóriáját 
képviseli;  

 a Haditechnika, illetve a Katonai Logisztika a Magyar Tudo-
mányos Akadémia (MTA) IX. osztály Hadtudományi Bizottsá-
ga által „B” tudományos kategóriába sorolt kiadványok, 
amelynek meghatározó jelentősége van az MH LK-nál felállí-
tott tudományos kutatóhely működtetése szempontjából is; 

 a Katonai Logisztika a folyóirat teljes korábbi megjelenését 
felölelő elektronikus archívummal rendelkezik; 

 a Haditechnika folyóiratban megjelenő cikkek DOI-val rendel-
keznek, emellett a folyóirat szerkesztősége elvárja a szerzők-
től az ORCID használatát; 

 a Katonai Logisztika folyóirat szerkesztőbizottsága képvisel-
teti magát az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztá-
lya Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottságában, amelynek 
ülésein folyamatosan nyomon követik a tudományos folyó-
iratok besorolásának kérdéskörét is; 

 a jövő általunk ajánlott útja a hivatkozáskezelő programok 
(forráskezelő szoftverek) és a CrossRef DOI bevezetése 
mindkét tudományos lapnál; 

 a CrossRef-nél minden egyes DOI regisztrációjáért fizetni kell 
nettó 1 dollárt, ennek fejében minden cikk automatikusan be-
kerül egy olyan nemzetközi adatbázisba, amelyben a hivat-
kozáskezelők keresnek, és lehetővé válik a hivatkozások au-
tomatikus lekérdezése is. 

A fentiekre való tekintettel javasoljuk mindhárom lap további fenn-
tartását. Az MH LK tulajdonában álló és az MTA által kategorizált la-

                                                           
23  50-50%-os tulajdonmegosztásban az MH LK és a Magyar Katonai Logisztikai 

Egyesület között. 
24   MH ARB, az MH Logisztikai Központ alárendelt szervezetének csapatújságja. 
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pok tudományos elismertségének fenntartása, illetve növelése érde-
kében célszerűnek tartjuk: 

1. A Haditechnika folyóirat esetében egy legalább olyan színvonalú 
online publikálási felület és archívum létrehozását és folyamatos 
gondozását, mint amilyennel a Katonai Logisztika rendelkezik; 

2. Mindkét tudományos lap esetében a cikkek CrossRef ügynök-
ségnél történő regisztrációját, amelyet az MTA KIK biztosít, de csak a 
lap tulajdonosának kötelezettségvállalása után. A két lap megjelenési 
gyakorisága, illetve az egy számban közölt cikkek átlagos száma 
alapján ez éves szinten (az aktuális USD árfolyamon számolva) kb. 
bruttó 45 000 Ft költségvonzattal jár.  

(A szerzők köszönetet mondanak Veres István nyá. ezredesnek, 
Végvári Zsolt alezredesnek, Bartha Ildikó alezredesnek és Druzsin 
József századosnak, akik munkájukkal hozzájárultak ennek a cikknek 
a megírásához.) 

Források 

2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak 
alapvető szabályairól 

CrossRef DOI ügynökség honlapja, http://www.crossref.org/ 
letöltés ideje: 2018.02.15 

DataCite DOI ügynökség honlapja, https://www.datacite.org/ 
letöltés ideje: 2018.02.15 

Dobó Péter: Beköszöntő, Katonai Logisztika 1. évf., 1. szám (1993) 

Dudás Anikó: A tudományos kiadási eljárás kéziratváltozatainak 
terminológiája. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2013. évi 
11-13. sz. 

Gáspár Tibor: 20 éves a Katonai Logisztika folyóirat; Katonai Lo-
gisztika 21. évfolyam 1. szám (2013) 

Gőcze István: A mértékadó hazai hadtudományi folyóiratok disz-
ciplináris impaktfaktorának meghatározása; Hadtudományi Szemle 
IX. évf. 2. szám (2016) 



Katonai Logisztika 2018. évi 1-2. szám 

155 

Hajdú Ferenc: 50 éves a Haditechnika folyóirat; Haditechnika 50. 
évfolyam 1. szám (2016) 

HM Miniszteri Kabinet, http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-
miniszterium/hirek/hm-miniszteri-kabinet letöltés ideje: 2017.10.20. 

Holl András: Információk a DOI Azonosítókról, 
https://www.mtmt.hu/sites/default/files/doi_ism.pdf letöltés ideje: 
2017.11.09. 

Honvdelem.hu, http://www.honvedelem.hu/  
letöltés ideje: 2018.02.15 

https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok 

ISNI honlapja, http://www.isni.org/ letöltés ideje: 2017. 10. 20. 

Katonai Logisztika honlap, http://www.mkle.net/katonai-logisztika/ 
letöltés ideje: 2015.02.15 

MH Logisztikai Központ, 
http://www.honvedelem.hu/szervezet/mh_logisztikai_kozpont,  
letöltés ideje: 2017.10.20. 

MTA KIK, A modern folyóirat-kiadás eszközeiről szóló konferencia, 
http://openaccess.mtak.hu/index.php/esemenyek/7-a-modern-
folyoirat-kiadas-eszkozei,  
a letöltés ideje: 2017.11.09. 

MTA Open Acces honlap, DOI tájékoztató, 
http://openaccess.mtak.hu/index.php/kiadoknak/doi/  
letöltés ideje: 2017. 10. 21 

MTA Open Acces honlap, ORCID tájékozta-
tó:http://openaccess.mtak.hu/index.php/kiadoknak/orcid  
letöltés ideje: 2018.02.15 

ORCID honlap, http://www.orcid.org/ letöltés ideje: 2017. 11. 16. 

Szabó József (szerk.): Hadtudományi Lexikon, Magyar Hadtudo-
mányi Társaság, Budapest, 1995. Haditechnika, Katonai Logisztika 
szócikkek 

  



Katonai Logisztika 2018. évi 1-2. szám 

156 

SZTE szerzői eszköztár,  
http://szerzoknek.ek.szte.hu/amiben-segitunk/tudomanymetria/  
a letöltés ideje: 2017.09.26. 

Tájékoztató – Információ: Újraválasztották a Magyar Tudományos 
Akadémia Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottságát, Katonai Lo-
gisztika 2015. évi 1. sz. (2015) 

Turcsányi Károly: Logisztika az akadémiai tudományos közéletben 
– megalakult az MTA Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottsága, 
Katonai Logisztika 2012. évi 4. sz. (2012) 



Katonai Logisztika 2018. évi 1-2. szám 

157 

Végh Ferenc1 

EGÉSZSÉGÜGYI KOMPONENS 
A BELGA FEGYVERES ERŐK SZERVEZETÉBEN 
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Absztrakt 
Belgium elvileg Magyarországgal összemérhető kis ország, jól nyo-
mon követhető haderőink fejlődése, katonai egészségügyi rendszerük 
struktúrája. A szerző a Katonai Logisztika 2016. évi 2-es számában 
már ismertette a brit és a belga szárazföldi erők tiszt-, altisztképzésé-
nek és illetményrendszerének néhány jellemzőjét. Jelen tanulmány 
az ott leírtakat továbbfejlesztve ismerteti a belga haderő egészség-
ügyi komponensét. 

Kulcsszavak: Belgium, belga haderő, egészségügyi komponens 

Abstract 
Belgium is a small country that theoretically commensurable to Hun-
gary. The development of our military forces and the structures of our 
military medical systems are very well cognizable. In the volume 2 of 
Military Logistics 2016 the author has already described some 
characteristics of the NCO and the officer training and the systems of 
allowances of the British and the Belgian forces. This paper improves 
the previously written things and introduces the medical component of 
the Belgian military forces. 

Keywords: Belgium, Belgian military forces, medical component 

Bevezetés 

A belga fegyveres erőket Belgium függetlenné válása után, 1830 
októberében hozták létre. A haderő főparancsnoka a király, de ez a 
tisztsége csak jelképes. A haderő felügyeletét a parlament látja el, de 
alkalmazásáról – így a külföldi bevetésekről is – a kormány dönt.  

                                                           
1  Dr. Végh Ferenc nyugállományú vezérezredes 
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A haderőt a védelmi miniszter a minisztériumon keresztül irányítja, 
amelyben integráltan működik a csapatok vezetését végző hadműve-
leti és kiképzési csoportfőnökség. A vezérkari főnök a védelmi minisz-
ter katonai tanácsadója, a csapatok vezetésében a műveleti és ki-
képzési csoportfőnökség törzsén keresztül vesz részt.  

A belga fegyveres erők feladata Belgium szuverenitásának védel-
me, valamint a NATO tagságból eredő kötelezettségek teljesítése. A 
NATO és EU tag Belgium a közelmúltban átalakította haderejét, 
amely így gyorsabban képes reagálni a bekövetkező válsághelyze-
tekre és a békefenntartási feladatokra. Többnemzetiségű műveletek-
ben is képes együttműködni a NATO és az Európai Unió erőivel. 

A belga fegyveres erők reformfolyamatának alapvető célja a ké-
pességfejlesztés volt. Ennek következtében gyorsabban tud reagálni 
a bekövetkező válsághelyzetekre és a békefenntartási feladatokra. A 
katonai kiadások csökkentése érzékenyen érintette a haderő valam-
ennyi komponensét és az átalakítás célkitűzéseit is.  

A katonai költségvetés belső struktúrájának harmonizálására tö-
rekszenek. A NATO több tagállamához hasonlóan tervet kell készíte-
nie, hogy a katonai költségvetés elérje a GDP 2%-át. A belga haderő 
magas ambíciószint mellett aktív szerepet vállal a NATO és egyéb 
többnemzetiségű missziókban. Figyelemre méltó és a kisebb szom-
szédos országok számára követendő a Benelux államok haderőinek 
együttműködése.  

 
1. számú ábra. Sebesültszállító könnyűjármű a belga haderőben 
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A belga haderő fontos eleme az egészségügyi komponens. Ez ön-
álló vezetés alá tartozik, feladata a belga haderő másik három 
(szárazföldi, légi és tengeri) komponensének és azok műveleteinek 
egészségügyi támogatása. 

1. A Belga Fegyveres Erők Egészségügyi Komponense 
napjainkban 

Az egészségügyi komponens részt vesz humanitárius segélyakci-
ókban, valamint egészségügyi szolgáltatásokat biztosít a belga polgá-
ri lakosságnak. Képes elsősegélynyújtó egészségügyi alegységek, 
valamint modern felszereléssel ellátott egészségügyi szervezetek 
alkalmazására egész Belgium területén, amelyek biztosítják a gyors 
betegszállítást és a sebesültek evakuálását. Szervezete megfelel a 
harctéri és műveleti alkalmazásnak.  

 
2. számú ábra. A belga haderő NH Industries NH-90 többcélú köze-

pes szállító helikopterét MEDEVAC feladatokra is alkalmazzák 

Az egészségügyi szolgálat speciális helyzetbe került, mert minden 
egyes bázis felszámolásával az ott állomásozó egészségügyi sze-
mélyzetet is leépítették vagy áthelyezték. Mintegy 2000 fős állománya 
tehát az egységek megszüntetése az és összevonása miatt, folyama-
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tos mozgásban van, ennek következtében új struktúrája igyekszik 
követni az egyes komponensek változásait.  

2. A belga haderő egészségügyi komponensének ré-
szei, ellátási fokozatai és feladatai  

Az egészségügyi komponens részei:  
– az egészségügyi műveleti parancsnokság – 

COMOPSMED, ez hasonlóan a többi komponenshez a ve-
zérkar hadműveleti és kiképzési csoportfőnöksége aláren-
deltségébe tartozik, székhelye Evere; 

– öt egészségügyi beavatkozó elem (EMI) (Destelbergen, 
Ghlin, Peutite, Lombardsijde és Landen). 

– egy egészségügyi technikai beavatkozó elem (EMI-Tech) 
Nivelles-ben, amely az egészségügyi felszereléssel való el-
látásért felelős a hazai és a külhoni műveletek során. 

– egy katonai kórház, amely Neder-Over-Heembeek-ben te-
lepült. 

 
3. számú ábra. A belga haderő katonai kórháza 

Neder-Over-Heembeek-ben 

A drasztikus leépítés miatt az egészségügyi komponens az alábbi 
fontos területekre specializálódik: sebészet Role-2 szint, légi egész-
ségügyi evakuálás, égési sérülések ellátása, szövettan, fertőzés, vál-
ságpszichológia, hiperbarikus gyógyászat, rehabilitáció. A katonai 
kórház együttműködik más, polgári kórházakkal. Az egészségügyi 
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komponens oktatási központja egészségügyi szaktanfolyamokat tart 
orvosok és ápolók számára. 

Az elsődleges egészségügyi biztosítás mellett lefedik a sport-
egészségügy, repülő- és búváregészségügy, missziók előtti és utáni 
egészségügyi tanácsadás területeit. Kifejlesztettek egy alkalmassági 
és táplálkozási programot. Ezen túlmenően 25 fogorvosi állomás áll 
az állomány rendelkezésére. 

A belga haderőben a sebesültek ellátásának három fokozata van: 

Az első lépésben kerül sor a „frontvonalbeli” ellátásra, amikor az 
egészségügyiek megvizsgálják a sebesültet és eldöntik, hogy melyik 
egészségügyi létesítménybe evakuálják. A sebesült szállíthatósága 
érdekében elsősegélyben részesítik, illetve stabilizálják az állapotát. 

 
4. számú ábra. A belga haderő Pandur-1 sebesültszállító járműve 

A második lépésben a sebesült az előretolt egészségügyi állomás-
ra kerül, ahol sürgősségi műtétet hajtanak végre, amely megakadá-
lyozza a főbb szervek károsodását, illetve felkészíti a sebesültet a 
nagyobb távolságra végrehajtandó evakuáláshoz. 

A harmadik lépésben a sebesültet a tábori kórházba szállítják, ahol 
már fejlett sebészeti eszközök és létesítmények állnak rendelkezésre 
bonyolultabb műtétek elvégzéséhez. Szükség esetén (ha az első két 
lépésben nem állt rendelkezésre megfelelő anyag, vagy eszköz) ak-
kor folytatják a sebesült ellátását, amíg állapota stabilizálódik, majd 
felkészítik a sebesültet a honi területre (Belgium) való szállításra. 



Katonai Logisztika 2018. évi 1-2. szám 

162 

Az utolsó lépésben a sebesült a katonai kórházba (vagy szükség 
esetén polgári kórházba) kerül, ahol rehabilitálják. 

Az egészségügyi komponens tagjai csak kézifegyverekkel rendel-
keznek. 

Az egészségügyi komponens feladatai: 

 a haderő katonai és polgári állományának egészségügyi ellá-
tása, ha szükséges civil egészségügyi intézmények szolgálta-
tásainak igénybevétele és az ott felmerült költségek megtérí-
tése; 

 egészségügyi biztosítást nyújtása más komponensek missziói 
számára, biztosítani a műveletekben résztvevő katonák fizikai 
és mentális állapotának szinten tartását.  

 
5. számú ábra. Agusta A109 típusú sebesültszállító helikopter 

Az ambíciószintnek megfelelően képesek egészségügyi biztosítást 
nyújtani a szárazföldi komponensnek egyidejűleg egy hadszíntéren 
folyamatosan és két másikon rövid ideig. A légi komponens számára 
egy bevetési bázison folyamatosan, egy másikon pedig rövid ideig. A 
tengeri komponens minden műveletét támogatják. A külföldi kiképzési 
missziókat folyamatosan biztosítják, de igénybe veszik a befogadó 
nemzeti támogatás lehetőségeit is. 
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A Role-1 és Role-2 LM, R2 E képesség biztosítása hat havi váltá-
sokkal (segítséget nyújt EU, NATO, ENSZ által vezetett missziókban 
világszerte akár belga, akár többnemzetiségű kontingens számára). 
Emellett korlátozott Role-3 képesség fenntartása. 

Részt vesznek a Benelux államok egészségügyi oktatási, kiképzé-
si, gyakorlatok tapasztalatcseréi, interoperabilitási programjaiban, a 
kutató mentő feladatokban, a tengeri egészségügyi biztosítás közös 
koncepciójának kialakításában. 

3. A belga egészségügyi komponens haditechnikai 
eszközei és járművei 

Sebesültszállításra: 

 Agusta A109 típusú sebesültszállító helikoptert,  

 M113 típusú páncélozott mentőjárművet,  

 MAN típusú teherautókat,  

 Pandur I típusú (6x6 kerékképletű) mentőjárművet,  

 Renault típusú teherautókat,  

 Toyota Land Cruiser típusú terepjárót,  

 Unimog típusú mentőjárművet, illetve  

 Volvo típusú teherautót és mentő gépkocsit alkalmaznak.  

Rendelkeznek továbbá:  

 Volkswagen LT35 típusú mentőautóval,  

 Volvo (Thermoking) típusú hűtőjárművel a vér szállítására,  

 Jeep típusú terepjáróval, illetve  

 Volvo 10T Cargo típusú teherautóval és  

 Ford Transit típusú mentőautóval is.  

A belga haderő NH Industries NH-90 többcélú közepes szállító he-
likopterét MEDEVAC feladatokra is alkalmazzák.  
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6. számú ábra. Dingo-2 páncélozott sebesültszállító jármű 

 
7. számú ábra. Volkswagen LT35 típusú mentőautók 
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Összegzés 

Jelen tanulmány a belga haderő egészségügyi komponensét is-
mertette. Az egészségügyi komponens önálló vezetés alá tartozik, 
feladata a belga haderő másik három (szárazföldi, légi és tengeri) 
komponensének és azok műveleteinek egészségügyi támogatása. Az 
egészségügyi komponens részei:  

 az egészségügyi műveleti parancsnokság – COMOPSMED; 

 öt egészségügyi beavatkozó elem (EMI); 

 egy egészségügyi technikai beavatkozó elem (EMI-Tech); 

 egy katonai kórház. 

A belga haderőben a sebesültek ellátásának három fokozata van: 

 „frontvonalbeli” ellátás; 

 a sebesült az előretolt egészségügyi állomásra kerül, ahol sür-
gősségi műtétet hajtanak végre; 

 a sebesültet a tábori kórházba szállítják. 

Az utolsó lépésben a sebesült a katonai kórházba (vagy szükség 
esetén polgári kórházba) kerül, ahol rehabilitálják. 

Az egészségügyi komponens feladatai: 

 a haderő katonai és polgári állományának egészségügyi ellá-
tása,; 

 egészségügyi biztosítást nyújtása más komponensek missziói 
számára,  

 biztosítani a műveletekben résztvevő katonák fizikai és mentá-
lis állapotának szinten tartását.  

Források 
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SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ FLOTTACSERE 
A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 
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Absztrakt 
A ZRÍNYI HONVÉDELMI ÉS HADERŐFELJESZTÉSI PROGRAM 
2026 keretében a közúti személygépjármű flotta cseréjére – azaz 
több mint 750 db ügyintézői és felsővezetői személygépkocsi, vala-
mint csoportos személyszállításra alkalmas mikrobusz beszerzésére - 
került sor. Eredményeként a Magyar Honvédség közúti személyszállí-
tó flottájának gerincét képező OPEL ASTRA, SKODA FELICIA, 
VOLKSWAGEN GOLF márkájú személygépkocsik, valamint 
VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 típusú mikrobuszok cseréje va-
lósulhatott meg korszerű, komfortos, a mai kor műszaki és környezet-
védelmi előírásainak megfelelő SUZUKI VITARA 1,6 GL+, SKODA 
OCTAVIA 1,8T, SKODA SUPER B és VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER T6 típusokkal. 

Kulcsszavak: ZRÍNYI HONVÉDELMI ÉS HADERŐFELJESZTÉSI 
PROGRAM 2026, közúti személygépjármű flottacsere, műszaki és 
környezetvédelmi előírások. 

Abstract 

In the framework of the Zrínyi Defence and Military Development 
Program 2026, the replacement of the road passenger car fleet- more 
than 750 vehicles for executives and senior officials, including auto-
mobiles and minibus for group transport- have been purchased. As a 
result, the backbone of the Hungarian passenger car fleet of the Hun-
garian Armed Forces which consisted of OPEL ASTRA, SKODA 
FELICIA, VOLKSWAGEN GOLF cars and the VOLKSWAGEN 
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TRANSPORTER T4 type minibuses, could be replaced with modern 
and comfortable SUZUKI VITARA 1,6 GL +, SKODA OCTAVIA 1.8T, 
SKODA SUPERB and VOLKSWAGEN TRANSPORTER T6 types, 
suitable for the technical and environmental requirements and speci-
fications of our age. 

Tags / keywords: Zrínyi Defense and Military Development Program 
2026, fleet replacement of roas passenger cars, technical and envi-
ronmental regulations 

1. Bevezetés, üzemeltetési adatok 

1.1. A Magyar Honvédség közúti személyszállító flottájának 
aktuális helyzete 

A Magyar Honvédség (továbbiakban: MH) részére központosított 
közbeszerzés hatálya alá tartozó közúti járműkategóriában jelentő-
sebb mennyiségű gépjármű beszerzésére utoljára 1996-2001. közötti 
években került sor. Akkor a Magyar Honvédség alkalmazásába - el-
sősorban a Lada típusú személygépjárművek leváltására - 605 db 
közúti személygépkocsi került beszerzésre. 

A közúti személygépkocsik közül az Opel típusok voltak túlsúlyban 
(1996-1999 között 263 db OPEL ASTRA „F”, 2000-2001 között 233 
db OPEL ASTRA „G”), de 1999-ben 109 db Skoda Felicia típus is 
használatba került. A járművek tervezett használati ideje 12 évben és 
300 ekm futásteljesítményben került meghatározásra. Ezekkel a 
személygépjármű típusokkal lecserélésre kerültek a katonai szerve-
zeteknél az erkölcsileg elavult, amortizálódott járművek, aminek kö-
vetkeztében jelentős mértékben javult a közúti járműpark technikai 
hadrafoghatósága. 

Az OPEL és SKODA mellett a jelzett időszakban kerültek be az 
MH-ba az eddig üzemeltetett és jól ismert VOLKSWAGEN és FORD 
típusok is. A beszerzett típusok a katonai vezetői ellátási igényből, 
valamint a személy- és anyagszállítási feladatoktól függően az alábbi 
komfortfokozatokra tagozódtak: 

 felsővezetői szintű, magasparancsnoki gépjármű (állami ve-
zetők, tábornokok); 

 középvezetői szintű gépjármű (parancsnokok, igazgatók, 
osztályvezetők, stb.); 
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 ügyintézői szintű gépjármű (tiszt, altiszt, köztisztviselő, köz-
alkalmazott, stb.); 

 mikrobusz csoportos személyszállításra 9 főig; 

 midibusz csoportos személyszállításra 17 főig; 

 vegyeshasználatú személy- és anyagszállító gépjárművek. 

1.2. Az MH járműállományának főbb üzemeltetési mutatói 

Az MH gépjárműtechnikai eszközállományának üzemeltetési muta-
tóit az alábbi ábrák illusztrálják. 

 
1. számú ábra. A járműállomány kategóriánkénti megoszlása  

(Forrás: MH Üzemeltetési jelentés 2013.) 

Az 1. ábrán jól látható, hogy az MH védelmi képességét meghatá-
rozó harcjármű és terepjáró kategória (tj. személy, tj. teher, valamint 
bázisjármű) részaránya 9, illetve 63% a közúti eszközök (személy- és 
teherflotta) 28%-ával szemben. 

A 2. ábra szemlélteti, hogy a mennyiségük alapján együtt össze-
sen 72 % részarányt kitevő harc- és terepjáró gépjárműállomány az 
éves futásteljesítménynek mintegy 37 %-át teszi, míg a csupán 28 %-
nyi közúti állomány teljesíti az éves futásteljesítmény 63 %-át. Ennek 
elsődleges magyarázata a napi élet kiszolgálási igénye, azaz a sze-
mély- és anyagszállítási feladatok végrehajtása. A harc- és terepjáró 
járműállomány igénybevételére alapvetően az időszaki felkészítések 
és kiképzések alkalmával kerül sor békeidőszakban. 
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2. számú ábra. Járműkategóriák megoszlása az éves futásteljesít-

ményük alapján (Forrás: MH Üzemeltetési jelentés 2013.) 

 
3. számú ábra. Közúti járművek kategória szerinti megoszlása 

(Forrás: MH Üzemeltetési jelentés 2013.) 

A 3. ábrán az MH közúti járműállományának kategóriánkénti szá-
zalékos részarányát figyelhetjük meg. Látható, hogy a legnagyobb 
mennyiségben, 40%-ban a közúti személygépjárművek szerepelnek, 
majd ezt követi a közúti tehergépjármű állomány, aztán a csoportos 
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személyszállításra alkalmas mikro- és midibuszok következnek, végül 
a sort a 18 fő feletti befogadó képességű autóbuszok zárják. 

 
4. számú ábra. Közúti járművek életkor szerinti megoszlása 

(Forrás: MH Üzemeltetési jelentés 2013.) 

A 4. ábrán a közúti járművek életkori adatait figyelhetjük meg. A 
közúti személygépjárművek, mikro- és midibuszok esetében a leg-
utóbbi gépjárműbeszerzésekre 1996-2001. közötti időszakban került 
sor, amikor az akkori teljes – főként LADA, LATVIJA, BARKAS típusú 
járműállomány – lecserélésre került. Ezekben az években kerültek az 
MH rendszerébe a mostani flotta gerincét képező OPEL Astra F, 
OPEL Astra G, SKODA Felicia, VOLKSWAGEN Golf, VOLKSWA-
GEN Transporter, valamint a FORD Transit típusú gépjárművek. A 
közúti tehergépjárművek, illetve a nagyautóbuszok több mint 85 %-a 
esetében még a személyautóknál is jóval korábbi beszerzésekről kell 
szót ejtenünk, mivel azok - jellemzően IFA, AVIA, ZIL, KAMAZ, TAT-
RA, MULTICAR, illetve autóbuszoknál az IKARUS típusok - beszer-
zésére még a rendszerváltást megelőző, illetve a rákövetkező 1-2 
évben került sor. Ezek a típusok jelenleg több mint 25 évesek és az 
autóbuszok egy kisebb mennyiségének a kivételével – tekintettel 
azok műszaki állapotára – nagyrészt használaton kívüliek. Az autó-
buszok esetében az MH 2003-ban indult, 15 évre szóló Gépjármű 
Beszerzési Programjának keretében a 2003-2009 közötti időszakban 
került beszerzésre 25 db IKARUS E95 és IVECO típusú eszköz. 
Ezen autóbuszok jelenleg 9-15 év közöttiek. 
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5. számú ábra: Közúti járművek megoszlása éves futásteljesítményük 

szerint (Forrás: MH Üzemeltetési jelentés 2013.) 

Az 5. ábra alapján a járművek használatának intenzitásáról vegyes 
képet alkothatunk. Szinte minden kategóriában meghatározó az 
1000-8000 km közötti, de még inkább a 8000 km feletti futásteljesít-
mény. Ez utóbbi csoportban tartozók képezik az együttes mennyiség 
több mint 50%-át. 

 
6. számú ábra. A közúti eszközök összevetése mennyiségük és 

fajlagos futásteljesítményük alapján 
(Forrás: MH Üzemeltetési jelentés 2013.) 

A közúti járművek éves üzemeltetésére általánosan jellemző, hogy 
igénybevételük nem egyenletes, nem rendszeres, egyedenként elté-
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rőek az éves futásteljesítmények. A felső- és középvezetői kategóriás 
személygépjárművek jellemzően többet (> 15 000 km), míg ügyinté-
zői szinten a járművek kevesebbet (< 15 000 km) futnak. A 6. ábrából 
kitűnik, hogy a kisebb mennyiségi részarányt képviselő mikrobusz / 
midibusz és autóbusz kategóriák egy járműre eső éves km- futása 
jelentősebb a másik két csoporténál. Ez utóbbiból megállapíthatjuk, 
hogy a kiscsoportos személyszállításra alkalmas mikrobuszok / midi-
buszok (17,2 ekm/év) és a nagyobb személyszállítású kapacitású 
autóbuszok (14,3 ekm/év) gyakoribb használatnak vannak kitéve, 
mint a közúti ügyintézői személygépjárművek (13,5 ekm/év). 

 
7. számú ábra. Az átlagos éves üzembentartási költség és az aktuális 

piaci érték viszonya (Forrás: MH Üzemeltetési jelentés 2013.) 

Az átlagos éves üzembentartási költségek és az aktuális piaci ár 
viszonyáról elmondható, hogy a csapatok által szolgáltatott adatok 
alapján fenntartásra a közúti személygépkocsik piaci értékének mint-
egy 60%-át, autóbuszok esetében pedig közel 47%-át költjük. Mikro-
busz / midibusz és közúti tehergépjárművek esetében ez az arány 
megközelítőleg 10-11% és 20-21%. Tehát a gazdaságosság szem-
pontjából megállapítható, hogy a közúti személygépjárművek és au-
tóbuszok esetében üzembentartás címén, a járművek avulására te-
kintettel kb. 2 évente kifizetésre kerül egy használt jármű ára. A ma-
gas üzembentartási költségekre az évek múlásával exponenciálisan 
jelentkező gyakoribb szerviz és javítási igény a magyarázat. A rövi-
debb szervizciklusok (10 ekm) végrehajtási igénye egy új autó szer-
vizigényével összevetve (20 / 30 ekm) kétszer, illetve háromszor 
gyakrabban jelentkezik, ami kétszer, illetve háromszor annyi költséget 



Katonai Logisztika 2018. évi 1-2. szám 

174 

is jelent egy-egy használt autó esetében. Ebből adódóan a gyakoribb 
szervizköltség egy idő után az idősebb autók használtpiaci értékével 
vetekszik, azaz többet költünk a járműre, mint amennyit ér. 

2. Közúti személygépjármű csereprogram 

2.1. Előzmények 

Az előző fejezetben említett közúti kategóriába tartozó gépjármű-
vek 12 év használatra és 300 000 km futásteljesítményre kerültek az 
MH-ban használatba vételre. Ez lényegében azt jelenti, hogy már a 
járművek beszerzésénél meghatározásra került a beszerzett típusok 
amortizációs csereciklusa. Az amortizációs csere időpontjának meg-
határozása elsődlegesen az üzemeltetés során történő elhasználó-
dás (műszaki állapot csökkenése) és a korral emelkedő fenntartási 
költségek alapján történik. Másodlagos szempontok a folyamatos 
gyártói fejlesztések következtében megjelenő új modellek magasabb 
műszaki felszereltsége, környezetvédelmi besorolása és komfortfo-
kozata. Az idő múlását jól mutatja az a tény is, hogy a jelenleg üze-
meltetett flotta EURO-0 és EURO-2 besorolásával szemben 2016-tól 
a sokkal alacsonyabb károsanyag-kibocsátást előíró EURO-6 kör-
nyezetvédelmi norma van érvényben.  

Nem mellőzhető tény az sem, hogy a régebbi autók szervizelését, 
javítását egy bizonyos kor után a csökkenő tendenciát mutató alkat-
részellátás is befolyásolja.  

Mindezekre tekintettel, több éves szakmai előkészítő munka ered-
ményeként 2016-ban a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: 
HM) vezetése úgy döntött, hogy közúti személygépjármű (ügyintézői 
és felsővezetői), valamint kiscsoportos személyszállításra alkalmas 
kategóriákban beszerzéseket indít a meglévő flotta amortizációs cse-
réjére. A beszerzésekre a Közbeszerzési Ellátási Főigazgatóság (to-
vábbiakban: KEF) által kiírt pályázaton nyertes piaci szereplők által 
kínált típusokból és modellekből került sor. Mivel a gépjárműbeszer-
zés a kiemelt termékek körébe sorolt beszerzési moratórium alá eső 
termék, ezért az alábbi, az MH részére is mentességet biztosító jog-
szabály kiadására került sor: 

„A rendvédelmi szervek és a honvédelmi szervezetek 2017–2020. 
közötti gépjármű- és gépjárműjavítási szolgáltatás beszerzéseinek 
biztosításáról szóló 1235/2017. (IV. 28.) Korm. határozat 2. pontja 
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mentesíti a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési 
szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. 
határozat 1. pontjában elrendelt beszerzési tilalom alól a rendvédelmi 
szervek és a honvédelmi szervezetek 1. pont szerinti keretmegálla-
podásból megvalósuló egyedi gépjárműbeszerzéseit.” 

2.2. Ügyintézői kategória 

Ügyintézői kategóriában a jelenleg üzemeltett OPEL Astra F, 
OPEL Astra G, SKODA Felicia és VOLKSWAGEN Golf típusok cse-
réjére kerül sor. Szakmai döntés alapján a jó állapotú, keveset futott 
üzemképes OPEL Astra G típusok cseréje nem teljeskörűen valósul 
meg, tekintettel a központi járműellátási kötelezettség biztosítása ér-
dekében tervezett mintegy 10%-os cserealapképzési kötelezettségre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  
9. számú ábra. Cserére tervezett OPEL Astra F, OPEL Astra G, 

SKODA Felicia és VOLKSWAGEN T4 típusok 

A fenti típusok cseréjére a KEF által 2017-ben 14 kategóriában le-
folytatott 2017-2020. évekre érvényes keretmegállapodásban az 
„Egyterű személygépjárművek 1. (0601010601)” kategóriában nyer-
tes Magyar Suzuki Zrt.-től megrendelt 550 db SUZUKI Vitara 1.6 
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benzin GL+ 2WD 5MT 120 LE / 88 kW típusú gépjárművekkel kerül 
sor. 

A Magyar Suzuki Zrt.-től a HM tárca a 2017 novemberében 150 
napos szállítási határidővel összesen 2,4 Mrd Ft értékben rendelt 
ügyintézői gépjárműveket az alábbi táblázatok szerinti műszaki, álla-
mi normatív és saját vásárlói követelményekkel. 

SUZUKI Vitara 1.6 benzin GL+ 2WD 5MT 120LE / 88 kW típusú 
gépjármű műszaki adatai: 

Hosszúság: 4175 mm 
Magasság: 1610 mm 
Szélesség tükrökkel: 2125 mm 

Saját tömeg: 1075 kg 
Maximális terhelés: 655 kg 
Hatótávolság: 886 km vezetési stílus, útszakasz (város, or-

szágút, kombinált) függvényében 
Motor: 4 hengeres soros elrendezésű benzinmotor 

EURO-6 környezetvédelmi besorolású 
Teljesítmény: 120 LE / 88 kW 
Nyomaték: 156 Nm 
Hengerűrtartalom: 1586 cm3 
Üzemanyag fogyasz-
tás: 

5,3 l / 100km kombinált útszakaszon, időjárás 
függvényében 

Hajtáslánc  
Váltó 5 fokozatú kézi kapcsolású 
Hajtásmód elsőkerékhajtás 
Fékek elől: hűtött tárcsa 
 hátul: tárcsa 
Üzemanyagtartály 
térfogata 47 l 

Végsebesség 180 km / h 
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SUZUKI Vitara 1.6 GL+ 2WD 5MT 120 LE / 88 kW típusú gépjár-
művek felszereltsége: 

FUTÓMŰ 
 abroncsok 215/55R17 
 keréktárcsák könnyűfém keréktárcsa 
 defektjavító készlet 
KÜLSŐ FELSZERELTSÉG 
 tetősínek ezüst 
 a karosszéria színére fényezett 
 csomagtérajtó nyitó elektromágneses 
 szürke 
 hűtőrács színezett 
LÁTHATÓSÁG 
 fényszórók halogén multireflektor (low and high 

beam) 
 fényszórómagas-

ság-állítás 
manuális 

 ködlámpák első 
 hátsó 
 zöld színezésű üvegezés 
 sötétített üvegezés hátsó oldalablakok + hátsó háromszög-

ablakok + hátsó szélvédő 
 páramentesítés a hátsó ablakon 
 külső tükrök a karosszéria színére fényezett 
 elektromosan állítható 
 fűthető 
 nappali/éjszakai ál-

lású belső visszapil-
lantó tükör 

manuális sötétítés 

KORMÁNY ÉS MŰSZERFAL 
 3 küllős kormányke-

rék 
bőrborítású 

 audiorendszer kapcsolói 
 tempomattal 
 sebességkontrollal 
 telefon kihangosító kapcsoló 
 a műszeregységbe 

épített információs 
kijelző 

digitális óra 
 külső hőmérséklet kijelzése 
 fogyasztás kijelzése (pillanatnyi/átlag) 
 átlagsebesség 
 sebességfokozat kijelzése  
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 sebességváltó kijelző (MT/6AT&6TCSS 
manuális módban) 

 keréknyomás kijelző 
 biztonsági öv figyelmeztető jelzés (veze-

tőoldal) 
 biztonsági öv figyelmeztető jelzés 

(utasoldal) 
 biztonsági öv figyelmeztető jelzés (hátsó 

ülés) 
 nyitott ajtó figyelmeztető jelzés 
 alacsony üzemanyagszint figyelmeztető 

jelzés 
 olajcsere figyelmeztető jelzés 
 figyelmeztető jelzés: 

fényszórók, kulcs 
hangjelzés 

KÉNYELEM 
 elektromos ablak-

emelők 
elöl 

 hátul 
 központi zár  kapcsolóval (a vezetőoldalon) 
 távirányítós központi 

zár 
vészvillogó visszajelzéssel 

 klímaberendezés automata (egyzónás) 
 fűtőberendezés 
 pollenszűrő 
 audio 4 hangszóró 
 smartphone kapcs. érintőképernyő 
 tolatókamera 
 sebességtartó automatika (tempomat) 
 sebességhatároló 
 ülésfűtés  mindkét első ülésen 
 hátsó fűtőcsatornák 
BELSŐ FELSZERELTSÉG 
 utastér-világítás térképolvasó lámpa elöl (2 állású) 
 középső utastéri világítás (3 állású) 
 kesztyűtartó világítás 
 lábtér megvilágítás (mindkét első ülés 

esetében) 
 középső alsó konzolvilágítás 
 napellenzők piperetükörrel  
 kártyatartóval  
 megvilágítási funkcióval 
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 kapaszkodók utasoldalon 
 hátul 2 db 
 pohártartók elöl 2 db 
 palacktartók elöl 2 db, hátul 2 db 
 műszerfali felső tárolórekesz 
 tároló rekesz a középkonzol alsó részén 
 USB csatlakozó  középkonzol alsó részén 
 12 V utastéri elekt-

romos csatlakozó 
középkonzol alsó részén 

 konzol színezet ezüst 
 első és hátsó ajtó-

kárpit 
szövet betét 

 ezüst 
 krómozott 
 ajtó kartámasz szövet betét 
ÜLÉSEK 
 első ülések magasságában állítható (vezetőülés) 
 magasságában állítható (utasülés) 
 zseb az üléstámla hátulján (utasülés) 
 hátsó ülések 60:40 arányban osztva dönthető háttámla 
 üléskárpit szövet varrással 
CSOMAGTÉR 
 kalaptartó 
 csomagtér választó 
 csomagtér akasztók bevásárló kosár akasztó 1 db 
 12 V csomagtéri elektromos csatlakozó 
 csomagtér-világítás 
BIZTONSÁG, VAGYONVÉDELEM ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 
 dupla SRS első légzsákok 
 első utasoldali légzsák kikapcsoló 
 SRS oldallégzsákok Elöl 
 SRS függönylégzsákok 
 SRS térdlégzsák a vezetőoldalon 
 biztonsági övek elöl: 3 pontos ELR előfeszítővel, erőhatá-

rolóval és állítható felső bekötési ponttal 
 ISOFIX gyermekülés-rögzítés 2 db 
 Gyermekülés-rögzítési pontok 3 db 
 gyerekzár a hátsó ajtókon 
 ajtóba épített oldalmerevítés 
 ABS EBD-vel 
 ESP®** (Elektronikus Menetstabilizáló Rendszer) 
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 TPMS (Gumiabroncsnyomást ellenőrző rendszer) 
 Vészfékasszisztens 
 DRL (Nappali me-

netfény) 
LED 

 Indításgátló 
 Riasztó 
 Szabadon forgó zárbetét 
 Automata Start/Stop rendszer 

A galaktikus szürkemetál fényezéssel szállított járművekhez to-
vábbá széles ajtó díszléc, gyári csomagtér tálca, első, hátsó gumi-
szőnyeg szett, valamint acél keréktárcsára szerelt téli gumiabroncs (4 
db) is megrendelésre került. Az MH igényeinek megfelelően a gyártó 
150 fő elméleti és gyakorlati típusfelkészítését is végrehajtotta saját 
budaörsi, illetve megbízással a zsámbéki Driving Camp tréningpályá-
ján. A Magyar Suzuki Zrt. budaörsi központjában elméleti és gyakor-
lati felkészítésen vettek részt az érintettek, a zsámbéki tesztpályán 
pedig felkészült trénerek segítségével gyakoroltatták azokat a közle-
kedésben különböző időjárási és forgalmi szituációkban alkalmazan-
dó manővereket, amelyek elsajátításával és adott esetben történő 
alkalmazásával a vezetés biztonságosabbá tehető, a potenciális köz-
úti járműbalesetek megelőzhetők. 

 

10. számú ábra. SUZUKI Vitara 1.6 benzin GL+ 2WD 5MT 120LE / 
88 kW típusú gépjármű 
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11. számú ábra. SUZUKI Vitara járművek traileres leszállítása az MH 
ARB telephelyére 

 

12. számú ábra. SUZUKI Vitara járművek „besorolása” az MH ARB 
telephelyén 

A fenti típusú járműveket a szállító 3 év vagy 200 000 km általános 
és 12 év átrozsdásodási garanciával szállította. A megrendelt 550 db 
gépjármű ünnepélyes átadására 2018. márciusban két alkalommal, 
miniszteri szintű, sajtónyilvános rendezvény keretében került sor. A 
járművek műszaki, biztonsági és kényelmi felszereltségét tekintve 
elmondható, hogy vételárukhoz képest „gazdag” felszereltséggel 
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szállította a gyártó a típust mintegy 25 % flottakedvezménnyel és 
kedvezően hosszú garanciával. 

 

13. számú ábra. SUZUKI Vitara képzés a Magyar Suzuki Zrt. buda-
örsi központjában 

 

14. számú ábra. SUZUKI Vitara képzés a Driving Camp zsámbéki 
tesztpályán 

A végrehajtott típusfelkészítések hasznosnak bizonyultak, kiemelt 
figyelemmel a vezetési tréning keretében elsajátított vezetési manő-
verekre. A kiképzésen részt vett állomány a képzésről oklevelet ka-
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pott, mely alapján jogosulttá vált a saját katonai szervezeteknél törté-
nő típusfelkészítések végrehajtására. Összességében elmondható, 
hogy az ügyintézői kategóriában történt csere ár-érték arányban ked-
vező típus kiválasztásával történt. A típus szervizelésre országos 
szinten több mint 35 márkaszerviz és kereskedés áll rendelkezésre, 
illetve igénybe vehető az európai márkaszerviz hálózat is külföldi utak 
esetén. 

2.3. Felsővezetői kategória 

Felsővezetői kategóriában a KEF-pályázat „Személyszállító sze-
mélygépjárművek (0601010000) Felső-közép (7.)” kategóriájában 
nyertes Porsche Hungaria Kft-től rendelt a tárca 71 db SKODA 
Octavia Style 1.8 TSI 132 kW / 180 LE és 5 db SKODA Octavia 
Combi Style 1.8 TSI 132 kW / 180 LE típusú gépjárművet 2017 nov-
emberében 150 napos szállítási határidővel. A beszerzett új típusok-
kal a felsővezetői állomány által használt VOLKSWAGEN Passat és 
a magasabb komfortfokozatú OPEL Astra „G” Club típusú személy-
gépjárművek cseréje tervezett. A szállító a járműveket az alábbi nor-
matív és vásárló igény szerinti tartalommal szállította. 

SKODA Octavia Style 1,8 TSI 132 kW / 180 LE gépjármű fő mű-
szaki adatai: 
Hosszúság: 4659 mm 
Magasság: 1461 mm 
Szélesség tükrök nélkül: 1814 mm 
Saját tömeg: 1320 kg 
Motor: 4 hengeres soros elrendezésű ben-

zin motor EURO-6 környezetvédelmi 
besorolású 

Teljesítmény: 132 KW / 180 LE 
Nyomaték: 250 Nm 
Hengerűrtartalom: 1798 cm3 
Üzemanyag fogyasztás: 6,1 l / 100 km kombinált útszaka-

szon, időjárás függvényében 
Hajtáslánc  
Váltó 6 fokozatú kézi kapcsolású 
Hajtásmód elsőkerékhajtás 
Fékek  
Elől  hűtött tárcsa 
Hátul  tárcsa 
Üzemanyagtartály térfogata  50 l 
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SKODA Octavia Style 1,8 TSI 132 kW / 180 LE gépjárművek fel-
szereltsége: 
"Maxi-DOT" multifunkciós kijelző  
3 db fejtámla hátul 
8 hangszórós kivitel 
Ablakmosófolyadék-szintjelző 
Ablaktörlő- és mosóberendezés hátul intervallumkapcsolóval kesztyű-
tartóval, páratartalom-érzékelővel 
Csatlakozó (12V-os) a csomagtérben 
Elektromos állítású és fűthető külső tükrök 
Elektromosan behajtható külső tükrök, talajmegvilágítással 
Elektro-mechanikus szervokormány sebességfüggő rásegítéssel 
Elektromos ablakemelők elöl 
Elektromos ablakemelők hátul 
ESC (Elektronikus stabilitásvezérlés) 
(ABS, MSR, ASR, EBV, EDS, HBA, RBS, HHC, MKB, XDS+ rendsze-
reket is tartalmazza): 

 ABS (Blokkolásgátló) 
 MSR (Motor fékező nyomaték szabályozó) 
 ASR (Kipörgésgátló) 
 EBV (Fékerőszabályozó) 
 EDS (Elektronikus Differenciálzár) 
 HBA (Elektronikus fékasszisztens) 
 RBS (féktárcsatörlő) 
 BAS (Fékasszisztens) hidraulikus 
 HHC (Hegymenet asszisztens) 
 MKB (Fékezés többszörös ütközésnél) 
 XDS (Bővített differenciálzár) 

Fekete tetőléc 
Függönylégzsák elöl, hátul 
Fűthető hátsó ablak 
Gerinctámasz az első ülésekben 
GreenTec csomag, mely az alábbi elemeket tartalmazza: 

 Start-Stop rendszer 
 Fékenergia-visszanyerési technológia 

Gumiabroncs-légnyomás ellenőrzés 
Hátsó lámpa LED-technikával 
ISOFIX-gyermekülés rögzítési pontok (2db hátul) 
Kéttónusú kürt 
Ködfényszóró 
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Könnyűfém keréktárcsák "Alcatras" (16") kerékméret: 6,5Jx16" abron-
csok: 205/55 R16 
Könyöktámasz elöl ''Jumbo-Box'' 
Könyöktámasz hátul, sízsáknyílással 
LED nappali menetfény 
Magasság szerint állítható első ülések gerinctámasszal 
Manuálisan elsötétíthető belső visszapillantó tükör páratartalom érzé-
kelővel (Climatronic légkondícionáló esetén) 
Multifunkciós bőrbevonatú kormánykerék (3 küllős) 
rádió és mobiltelefon vezérléséhez  
Bőrbevonatú sebességváltó- és kézifékkar 
Négy irányban állítható kormányoszlop (tengelyirányban: süllyeszt – 
emel; sugárirányban billent: hozzám - tőlem) 
Oldallégzsákok elöl 
Osztottan dönthető hátsó üléstámla 
Parkolóradar hátul 
Rádió ''Swing'' - MP3 lejátszással 6,5’ színes, érintőképernyős kijelző 
(CD-lejátszót nem tartalmaz) 
Rádiótávirányítás a központi zárhoz 
Rakomány-rögzítő elemek a csomagtérben 
Rugalmas szervizintervallum 
Sebességszabályzó (Tempomat) 
Szemüvegtartó 
Színre fújt külső tükrök 
Tárcsafékek elöl és hátul 
Telefonkihangosító rendszer (Bluetooth) 
Térdlégzsák a vezetőoldalon 
USB-csatlakozó a középkonzolon 
Vezető- és utasoldali légzsák (az utasoldali kikapcsolható) 
Zöld hővédő üvegezés 
Szín: Sötétszürke metál 
Kárpit, ülés: fekete - ajtó: fekete 
Acéltárcsás teljes értékű pótkerék, autóemelő, kerékkulcs 
Fényszórómosó berendezés 
Oldallégzsákok hátul 

A járművekhez a gyártó 5 év vagy 200 000 km jótállást és 12 év át-
rozsdásodási garanciát vállalt. A járművek felszereltsége biztosítja a 
vezetői állomány kényelmes, komfortos és biztonságos utazását. A 
szállító Porsche Hungaria Kft. megrendeléskor a járművek vételárá-
ból közel 25%-os flottakedvezményt biztosított. Ezen járművek veze-
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tésére tervezett 12 fő gépkocsivezető részére elméleti és gyakorlati 
felkészítést tartott, akik oklevelet kaptak a képzésen való részvételük-
ről, amely feljogosítja őket a csapathatáskörben történő további típus-
felkészítések megtartására. 

  

15. számú ábra. SKODA Octavia Style 1,8 TSI 132 kW / 180 LE és 
SKODA Octavia Style Combi 1,8 TSI 132 kW / 180 LE gépjárművek 

2.4.  Kiscsoportos személyszállító kategória 

Ebben a kategóriában szintén a KEF által lefolytatott pályáztatás 
alapján az „Egyterű (5.) kategóriájú, csoportos személyszállításra 
alkalmas személygépkocsi” kategóriában nyertes Porsche Hungaria 
Kft.-től rendelt a tárca 2016-ban 49 db VW T6 Kombi RT 2.0 TDI SCR 
BMT típusú rövidített tengelytávú, 8+1 fős mikrobuszt, 2017-ben pe-
dig további 86 db hosszú tengelytávút, melyből 7 db VW T6 Kombi 
HT 2.0 TDI SCR BMT manuális sebességváltós és 79 db VW T6 
Kombi HT 2.0 TDI SCR BMT DSG automata sebességváltós 
felszereltségű.  

Az elsődlegesen kézi váltósként indított megrendelés automata 
váltósra történő módosítása a kézi váltós típus gyártásának 2018. 
január 1-től történt megszüntetése okán vált szükségessé. Az első-
sorban hosszabb külföldi utakra tervezett típus esetében a több cso-
mag szállítását is biztosító 0,4 m-rel hosszabb tengelytávú modell 
megrendelését priorizálta a tárca a 2017-es megrendelésben, illetve 
a csomagszállítási kapacitás további növelése érdekében az utánfutó 
vontatást is lehetővé téve 39 db vonóhoroggal felszerelten került 
megrendelésre. 2018-ban tervezett a típushoz illeszkedő méretű és 
teherbírású utánfutók vásárlása is. 

A beszerzett típusok az MH-ban lévő azonos gyártmányú, 2000-
2002-es modellévi gyártású VOLKSWAGEN Transporter T4 típusú 
8+1 fős mikrobuszokat váltják. A beszerzett új eszközök az alábbi 
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táblázatban szereplő állami normatív előírásoknak és támasztott al-
kalmazói követelményeknek felelnek meg. 

VW T6 Kombi HT 2.0 TDI SCR BMT és DSG gépjármű műszaki 
adatai: 
Hosszúság vonóhoroggal: 5406 mm 
Magasság: 1970 mm 
Szélesség tükrökkel: 2297 mm 
Saját tömeg: 2047 kg 
Motor: 4 hengeres soros elrendezésű diesel 

motor EURO-6 környezetvédelmi 
besorolású 

Teljesítmény: 110 KW / 150 LE 
Nyomaték: 340 Nm 
Hengerűrtartalom: 1968 cm3 
Üzemanyag fogyasztás: 6,3 l / 100 km kombinált útszaka-

szon, időjárás függvényében 
Hajtáslánc  
Váltó 6 fokozatú kézi kapcsolású, DSG 7 

fokozatú automata 
Hajtásmód elsőkerékhajtás 
Fékek elől: hűtött tárcsa 

hátul: tárcsa 
Üzemanyagtartály térfogata 70 l 

VW T6 Kombi HT 2.0 TDI SCR BMT és DSG gépjárművek felszerelt-
sége 

2 hangszórós rádióelőkészítés külső tükörantennával 
Elektromos csomag I.: elektromos ablakemelők, elektromosan állítható 
és fűthető külső tükrök 
Erősített rugózás és csillapítás 

 megengedett legnagyobb össztömeg 3000 kg 
 erősített elsőtengely terhelés: 1680 kg 

ESP/ABS/ASR/MSR/EDS/BAS/Prefil/RBS/FBS/ARP 
 ESP (Elektronikus stabilizáló program) 
 ABS (Blokkolásgátló) 
 ASR (Kipörgésgátló) 
 EDS (Elektronikus Differenciálzár) 
 MSR (Motor fékező nyomaték szabályozó) 
 BAS (Fékasszisztens) hidraulikus 
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 Hegymenet asszisztens 
 EBV (Fékerőszabályozó) 
 Vontatmány stabilizátor (csak gyári vonóhorog esetén) 
 Prefil (Ha hirtelen mozdulattal elrántjuk a lábunkat a gázpedál-

ról, esetlegesen egy vészfékezésre lehet számítani. Ezért ebben 
az esetben a fékpofák a féktárcsák mellé nyomódnak (- de nem 
érnek hozzá -), ezáltal vészfékezés esetén egy gyors fékezési 
beavatkozás realizálódik amely által a fékezési idő és a fékút is 
lerövidül.) 

 Rain Brake System (Amint az ablaktörlők elkezdenek működni, 
bizonyos időközönként a fékbetéteket rövid időre gyengén a fék-
tárcsákhoz érinti, ezáltal a víz és esőcseppek által az ott lévő 
vízfilmet eltávolítja. Így javítva esős időben a fékberendezés 
fékhatását.) 

 Fading Brake Support (Fading esetén (a fékhatás csökkenése 
forró féktárcsáknál) az ABS-pumpa által a féknyomás megnő és 
ezáltal a fékteljesítmény javul.) 

 Active Rollover Protection (A vezérlő készülék regisztrálja egy 
gyorsulási szenzoron keresztül az aktuális gyorsulást és ezt 
közvetíti 3 különböző terhelési fokozatnak megfelelően a (üres, 
félterhelt és teljes terhelés) az ESP felé. Az ESP aztán a terhe-
lésnek megfelelően szabályozza az ESP beavatkozási pontot.) 

Euro 6 
 TDI motoroknál diesel részecske szűrővel (DPF) 

Fejtámlák állítható magasságúak 
 műbőr kárpitozással 

Felfelé nyíló hátsó ajtó fűthető ablakkal és visszapillantó tükörrel 
Fényszóró magasságállítás, elektronikus 
Futómű és fékrendszer 16"-os 
Gumiabroncs légnyomás kontroll 
Gumipadló a vezetőtérben 
Gumipadló az utas- és raktérben 
- lépcső megvilágítás a tolóajtó(k)nál 
Gyerekülés rögzítési pontok 

 Isofix 
 az utastér első sorában 

Hátsótér fűtés 
Hővédő üvegezés (zöld) 
Indításblokkoló, elektronikus 
Keréktárcsa - acél 6,5 J x 16 
Kétszólamú kürt 
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Ködzárófény hátul 
Külső tükrök: bal aszférikus, jobb konvex 
Megengedett legnagyobb össztömeg 3000 kg 

 megemelt teherbírás 
Motor Start-Stop berendezés 
Multi Collision fék 

 másodlagos ütközésvédelem 
Nappali fény kapcsoló 
Nemdohányzó kivitel 
Normál méretű acél pótkerék 

 hátul az autó alatt rögzítve 
Övkontroll 
elektromos kontakt az övcsatban 
Por- és pollenszűrő 
Pótféklámpa 
Rádiótávirányítású központi zár 

 frekvencia 433, 92-434, 42 MHz 
 2 db bicskakulcs rádió távirányítással 

Raktér- vagy utastér világítás 
Rásegítő fűtés 
Szervokormány állítható kormányoszloppal 

 magasság és axiális irányban 
Tolóablak a tolóajtóban 
Tolóablak a tolóajtóval szemben 
Tolóajtó a jobb oldalon 
Üléscsomag: 3+3+3 / 9 üléses kivitel 

 jobboldali duplaülés a vezetőtérben 
 2-es üléspad (a baloldalon) és előredönthető szimplaülés (a 

jobboldalon) az utastér első sorában 
 3-as üléspad (a támlája előredönthető, valamint az egész ülés 

előre billenthető) az utastér 2. sorában (moduláris ülésrögzítési 
rendszernél nem helyezhető hátra az utastér 3. sorába) 

 ülések nélkül az utastér 3. sorában 
 erősített autóemelő 
 erősített rugózás és csillapítás (első tengely terhelés max.: 1680 

kg) 
Vezető- és utasoldali légzsák 

 az utasoldali légzsák kikapcsolható 
"Composition Audio" rádió 

 TFT-monochrom kijelző 
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 SD kártya olvasóval 
 CD-lejátszó nélkül 
 2 db hangszóró 
 RDS rádió 
 MP3 funkcióval 
 mobiltelefon csatlakozás (Bluetooth) 

Fényszórómosó berendezés 
 ablakmosó folyadékszint kijelzés 
 fűthető ablakmosó fúvókák az első szélvédőhöz 

Klímaberendezés "Climatic" elöl-hátul (KH3) 
hátsótér fűtéssel 
Ködfényszóró kanyarfénnyel (8WH)  
Vezetőülés: állítható magasságú ($S2)  

 gerinctámasszal 

A járművek „ontario zöld” színben és hasonlóan az előző fejeze-
tekben említett típusokhoz, 4 db acélfelnire szerelt téli gumiabroncs-
csal kerültek leszállításra. A járművekhez a gyártó – ugyanúgy mint a 
SKODA változatoknál – 5 év vagy 200 000 km jótállást és 12 év át-
rozsdásodási garanciát vállalt.  

 
16. számú ábra. VW T6 Kombi RT 2.0 TDI SCR BMT gépjárművek 

sajtónyilvános ünnepélyes átadása MH Logisztikai Központ báró 
Hazai Samu laktanyájában 2016. december 
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A járművek felszereltsége biztosítja a vezetői állomány kényelmes, 
komfortos és biztonságos utazását. A szállító Porsche Hungaria Kft. 
megrendeléskor – hasonlóan mint a SKODA típusoknál – a járművek 
vételárából mintegy 25 %-os flottakedvezményt biztosított. A 
beiskolázott 20 fő vezető részére elméleti és gyakorlati felkészítést 
tartottak, akik oklevelet kaptak a képzésen való részvételükről, amely 
feljogosítja őket a csapathatáskörben történő további 
típusfelkészítések megtartására. 

Összegzés 

A Közúti személygépjármű csereprogram, illeszkedve a Zrínyi 
Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program 2026 célkitűzéseihez az 
MH közúti személygépjármű flottáját szinte teljesen megújította. Ügy-
intézői kategóriában a csere mintegy 95 %-os, a felsővezetői kategó-
riában pedig közel 100 %-os. Csoportos személyszállítási kategóriá-
ban a beszerzett 8+1 fős mikrobuszok cserearánya több mint 40 %. A 
program jelentőségét kiemeli, hogy a közúti személyszállító járművek 
esetében az elmúlt években – 2001. óta – nem volt ilyen nagyszabá-
sú beszerzés, amely szinte a teljes flotta megújítását eredményezte 
volna. Látható, hogy mintegy másfél év alatt jutottak a katonai szer-
vezetek a nagymennyiségű új típusú eszközökhöz, amelyekkel a to-
vábbiakban a bel- és külföldi személyszállítási feladataikat a legki-
sebb biztonsági kockázattal tudják majd a jövőben tervezni. A be-
szerzett járművek a mai kor műszaki színvonalán és környezetvé-
delmi előírásai szerinti felszereltséggel kerültek leszállításra az MH 
Anyagellátó Raktárbázis 1163 Budapest, Újszász úti telephelyére. A 
megrendelt új EURO-6 környezetvédelmi besorolású járművek mű-
szaki felszereltsége és a régi EURO-0 és EURO-2 flotta típusai között 
nem lehet közvetlen párhuzamot vonni tekintettel arra, hogy az új 
eszközök rendelkeznek az időközben történt fejlesztések mindazon 
műszaki újdonságaival, amelyek a cserére szánt típusok idejében 
még nem voltak megrendeléssel elérhető széria felszerelések. A le-
szállítást megelőzte az ún. minőségi megfelelőségi átvétel, amelynek 
keretében a szerződés és a megrendelés szerinti felszereltség és 
műszaki állapot került ellenőrzésre. A járműveket a szállítók forga-
lomba helyezetten, az MH Anyagellátó Raktárbázis, mint tulajdonos 
részére kiállított forgalmi okmányokkal és – a SKODA Octavia-k kivé-
telével – honvédségi forgalmi rendszámmal ellátottan szállították. A 
program eredményeinek kiszélesítése érdekében javasolt az amorti-
zációs csere folytatása addig, amíg a teljes járműállomány lecseré-
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lésre nem kerül, illetve a most beszerzett típusok cseréjének tervezé-
se szintén javasolt a 2017. évet megelőzően kialakult elhasználódott 
gazdaságtalanul üzemeltethető közúti flottaállapot újbóli előidézésé-
nek az elkerülése érdekében. 

Az elvégzett elemzések alapján a most beszerzett állomány maj-
dani cseréje 6 éves kortól javasolt, tekintettel az ilyen korú autók fiatal 
korára, magas piaci értékére (típustól függően 40-60 %), jó műszaki 
állapotára, illetve kis futásteljesítményére. A cserét az autók 6-12 
éves kora között évi ütemezésben javasolt végrehajtani úgy, hogy 
éves szinten a teljes szortiment mintegy 10 %-ának megfelelő meny-
nyiségben beszerzett új autók a használatban tartás 12 éve alatt a 
teljes flotta lecserélődését eredményezzék, így 12 év után elérve az 
optimális 6 éves átlagéletkort. 

A Közúti személygépjármű csereprogram kapcsán az üzemeltető 
katonai szervezeteknél feleslegessé vált, leadásra kerülő régi típusok 
jelentős részét értékesítésre, illetve kisebb, mintegy 10 %-os hánya-
dát pedig tartalékképzésre tervezzük. A tartalékképzésre üzemképes, 
viszonylagosan kis km-telítettségű, jó műszaki állapotban lévő első-
sorban OPEL Astra G típusok kerülnek. A leadásra szánt járművek 
további sorsát állapotuk alapján az üzemeltetőkből (Honvéd Vezérkar 
és MH Összhaderőnemi Parancsnokság alárendeltjei) és a központi 
ellátásért felelős logisztikai szervezetek (MH Logisztikai Központ és 
MH Anyagellátó Raktárbázis) állományából kijelölt vegyes szakmai 
bizottság helyszíni szemlék alapján dönti el. A központi tartalékba 
kerülő járműállomány tervezetten 2019. évben helyreállító, állagmeg-
őrző javításban és technikai kiszolgálásban részesül, melynek ered-
ményeképpen 20 000 km szerviztartalékkal és 2 évre érvényes mű-
szaki vizsgával üzemképes műszaki állapotban fog rendelkezésre 
állni az esetleges karambolos cserék, valamint az időközben bekö-
vetkező szervezeti változások következtében felmerülő személygép-
jármű igények biztosítására. A tartalék elhelyezésére, tárolására az 
MH Anyagellátó Raktárbázis Budapest Újszász utcai telephelyén ke-
rül sor. 

A Közúti személygépjármű csereprogrammal egyidőben 2016-ban 
megindításra került a 3,5 t megengedett legnagyobb össztömeg feletti 
közúti tehergépjármű csere program is. A kiírt pályázatban N1, N2 és 
N3 kategóriákban3 zárt kisáruszállító, platós kisáruszállító, platós 
                                                           
3  A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM 

rendelet 2. § (9) bekezdés d) N1 kategória ≤ 3500 kg, e) N2 kategória 3500-
12000 kg, f) N3 ≥ 12000 kg pontok szerinti besorolás 
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ponyvás áruszállító, emelőhátfalas platós ponyvás áruszállító, nyer-
ges vontató és autómentő tehergépjárművek beszerzését tervezi a 
HM tárca. 

Felhasznált irodalom: 

MH által támasztott alkalmazói követelményrendszer (hiv: Közbe-
szerzési Ellátási Főigazgatóság által 2017-2020. évekre megkötött 
KM11RHGB17 azonosítójú szállítási keretszerződés); 
Típusok gyári műszaki dokumentációi; 
A pályáztatás során benyújtott eljárások nyílt minősítésű gazdasági 
és műszaki dokumentációi, valamint a képzések, járműátvételek és 
átadások fényképes dokumentációi. 
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Vágner Szabolcs1 

TEREPJÁRÓ KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE A MAGYAR 
HONVÉDSÉGBEN 

DOI: 10.30583/2018/1-2/194 

Absztrakt: 
Miután 1999-ben Magyarország NATO taggá vált, elkerülhetetlen 
igényként jelentkezett a haderő professzionális, hivatásos hadsereg-
gé történő átalakítása. Megfelelő felszerelés nélkül egyetlen jól kép-
zett profi haderő sem tudja betölteni feladatát, így nemzeti egyetér-
tésben, ezen egységes irányvonal mentén, a kormány egy átfogó 
haderőreformba kezdett, melynek részét képezte a gépjárműflotta 
teljes modernizálása. 
A feladat nagyságrendjére való tekintettel egy hosszú távú keretszer-
ződés megkötésére volt szükség, amely 2002-ben a „Gépjármű Be-
szerzési Program” (a továbbiakban GBP) néven indított beszerzési 
eljárással vette kezdetét. Az elmúlt 15 év tanúsága szerint a program 
három pilléréből2 egyedül a terepjáró képesség fejlesztése vált a Ma-
gyar Honvédség (a továbbiakban MH) mindennapjait meghatározó 
sikerré. 
Így a 2003-ban aláírt, 15 év időtartamú szállítási keretszerződés vé-
géhez közeledve azt a célt tűztem ki magam elé, hogy bemutassam 
az MH szovjet-orosz relációjú eszközeit kiváltó terepjáró-
gépjárműveket. 
Egy beszerzés során megvalósuló logikai sorrendet követve először 
az alapvető célkitűzéseket, majd a felhasználói igények alapján meg-
határozott legfontosabb katonai és műszaki követelményeket ismerte-
tem. Ezt követően a fő terepjáró kategóriákat határozom meg, és 
megosztok néhány műszaki adatot a RÁBA H sorozatba tartozó bá-
zisjárművekről. Végül érintőlegesen ismertetem a fő típusváltozatokat 

                                                           
1  Vágner Szabolcs mk. őrnagy, HM Haderőfejlesztési Programok Főosztály, Szá-

razföldi Hadfelszerelési Rendszerek Fejlesztési Osztály, főtiszt 
e-mail: vagner.szabolcs@mil.hu 

2  1. autóbuszok, 2. katonai közúti összkerékhajtású gépjárművek, 3. katonai te-
repjáró-gépjárművek 
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és a páncélozott gépjárműveket, ezt követően pedig a távlati tervek-
kel zárom cikkemet. 

Kulcsszavak: átfogó haderőreform, „Gépjármű Beszerzési Program”, 
katonai és műszaki követelmények, technikai fejlesztések, terepjáró 
kategóriák, típusváltozatok, távlati tervek. 

Abstract: 
After Hungary gained the NATO membership in 1999, an inevitable 
demand has been developed on conversing a fully professional force. 
Any well-trained professional armed forces cannot fulfill their duty 
without proper equipment, therefore the Hungarian government has 
launched a comprehensive defence reform, involving the vehicle fleet 
along national consensus. 
Regarding the volume of the task, it was desirable to make a predict-
able and stable long run framework contract, which began with a pro-
curement process in 2002, named „Vehicle Procurement Program” 
(hereinafter referred to as VPP). According to the testimony of the last 
15 years, only one element of the Program has become a decisive 
success for the Hungarian Defence Forces (hereinafter referred to as 
HDFs), and it is the off-road locomotion capability development. 
Therefore reaching the end of the 15 years long framework contract, 
signed in 2003, I have targeted to introduce the off-road vehicles of 
the HDFs, which are to replace the old Soviet-origin technics. 
Along a procurement’s logical order, first of all I will expound the 
Hungarian basic goals and intentions, then the main military and 
technological requirements serving the users’ needs will be pre-
sented. In the followings, I am going to define the main all-terrain 
category divisions and share some technological data about the „H 
series RÁBA trucks”. At least, I will take a short note on type modifi-
cations and armoured vehicles, then I will close my article with the 
future plans of the HDFs. 

Key words: comprehensive defence reform, „Vehicle Procurement 
Program”, military and technological requirements, technological im-
provements, all-terrain category divisions, type modifications, future 
plans. 
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1. Alapvető célkitűzések 

Már a tervezés kezdetén - és később a típusmodifikációk kialakítá-
sakor is - minden felelős szervezet axiómának, saját szintjén elvárás-
nak tekintette a nemzeti és a NATO kötelezettségeknek, valamint az 
Európai Unió által előírt környezetvédelmi előírásoknak való megfele-
lést. Ugyanakkor a Magyar Honvédség speciális feladatrendszeréből 
adódóan, a honvédségi gépjárművek bizonyos esetekben mentesül-
nek a szigorú előírások (pl.: EURO-5 és annál magasabb környezet-
védelmi követelmények) teljesítése alól3. 

A másik megkérdőjelezhetetlen - és talán túlzás nélkül állíthatom, 
hogy mindenekfelett - álló szempont a katonák biztonsága. Az ergo-
nómiai és kényelmi szempontokat is figyelembe véve olyan gépjár-
művek „megalkotása” a cél, amelyek kategóriájukban maximálisan 
garantálják katonáink biztonságát. 

Óriási erőfeszítésbe került megtalálni azt a középutat, amely meg-
felel a katonai és a műszaki követelményeknek, biztonságos, ergo-
nomikus és környezetbarát is egyszerre. 

További elvárás volt a családelvűségen és a csereszabatosságon 
alapuló járműkategóriák beszerzése, melyek magukban hordozzák az 
egy-egy járműtípuson belüli továbbfejlesztések lehetőségét, igény 
esetén rugalmasan és széleskörűen alakíthatóak, továbbá képesek 
megfelelni a folyamatosan változó alábbi kihívásoknak: 

 a technikai fejlődés; 

 a jogszabályi környezet változása; 

 a Magyar Honvédség elvárásai (illeszkedve a várható 
feladatokhoz); 

 hazánk szövetséges kötelezettségeiből fakadó felada-
tok teljesítése. 

  

                                                           
3  Teljes részletességgel a Honvédelmi Miniszter honvédségi járművek fenntartá-

sáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelete tartalmazza, amely a 16/2017. 
(XI.27.) HM rendelettel került módosításra. 
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2. Fő katonai és technikai követelmények 

A járművek részletes műszaki követelményei teljes alapossággal 
kitérnek a bázisjárművek, valamint a speciális szakági felépítmények 
műszaki paramétereire, amelyek alapján az eszközök teljesítik a 
nemzeti, a szövetséges, továbbá az alkalmazók által támasztott elvá-
rásokat.  

A műszaki előírások részletes ismertetése cikkemnek nem célja, 
azonban szükségesnek tartom egy csokorba gyűjteni azokat a fő kö-
vetelményeket, melyek a részletes műszaki dokumentációk vázát 
alkották, melyek teljesítését illetően kompromisszum nem volt meg-
engedhető. 

Ezek a követelmények a következők: 
1. A nemzeti szabályozásoknak való folyamatos megfelelés a 

műszaki és a környezetvédelmi előírások vonatkozásában4. 
2. Az Európai Unió és a NATO-előírásoknak való megfelelés. A 

tagországok által ratifikált és bevezetett STANAG-előírások 
mentén a járműveknek kompatibilisnek kell lenniük más 
NATO-tagországok technikai eszközeivel, és képesnek kell 
lenniük más nemzetek technikai eszközeivel történő együttmű-
ködésre is (interoperabilitás). 

3. Katonai specifikációk teljesítése (atom-, biológiai- és vegyivé-
delmi védettség, álcázás, álcázó festés, álcázó világítás stb.). 

4. Az interoperabilitás részeként az eszközöknek képesnek kell 
lenniük “NATO-üzemanyaggal” történő üzemelésre is. 

5. Az európai út- és időjárási viszonyok közötti alkalmazhatóság, 
mobilitás és a terepjáró képesség (leküzdhető legnagyobb 
emelkedő 30°, leküzdhető legnagyobb oldallejtő 20°, leküzdhe-
tő lépcsőmagasság 0,3-0,6 m, leküzdhető árokszélesség 0,4-
0,8 m, gázlómélység 0,6-1,2 m). 

6. A nagy hatótávolság (közúton a megengedett legnagyobb 
össztömeggel és 60 km/h sebességgel 500-800 km). 

                                                           
4  5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és 
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 
7/2002. (VI. 29.) GKM-BM-KvVM együttes rendelet a gépkocsik környezetvédelmi fe-
lülvizsgálatáról és ellenőrzéséről (mára hatályát vesztette). 
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7. A szállíthatóság (vonattal, repülővel és hajón). 
8. A katonák biztonságát maximálisan szavatolni képes és ergo-

nomikus kialakítás. (Például a vezetőfülkének meg kell felelnie 
a DIN 33402 előírásoknak: két- vagy hárompontos biztonsági 
öv, három irányban állítható, légrugós ülések, dőlésbiztonság.) 

9. Környezetbarát anyagok használata a lehető legnagyobb mér-
tékben. (Az újrahasznosítható alkatrészek és részegységek 
aránya a gépjárművekben körülbelül 85%.) 

10. Rugalmas fenntartási rendszer. (A tartalék alkatrészek egy 
gépjárműcsaládon belül kompatibilisek (MB, RÁBA-széria, 
MAN). 

11. Gazdaságos fenntartás a rendszerben tartás teljes időtartama5 
alatt. Ezt a célt szolgálja a viszonylag egyszerű, a katonai 
szervezetek szintjén végrehajtható karbantartási rendszer. 

3. Terepjáró kategória osztályok  

A Magyar Honvédség katonai terepjáró-gépjárműveit alapvetően a 
hasznos teherbírás szerint képzett öt osztály, azon belül az I. osztályt 
három alosztály alkotja. Az így csoportosított eszközök mindegyike 
megfeleltethető a régi “szovjet-orosz eredetű” járművek valamelyik-
ének. Az egyes kategóriákba tartozó járműtípusokat az 1 - 14. ábrák 
mutatják. 

I. kategóriába tartoznak a Mercedes-Benz (MB G270/280/300 CDI) 
típusú gépjárművek, melyek az elavult szovjet relációjú terepjáró-
személygépjárművek és bázisjárművek (UAZ-469B/452 típusok) 
kiváltását szolgálják. 

II. kategóriába tartoznak az MB UNIMOG típusú terepjáró-teher-
gépkocsik és bázisjárművek (UNIMOG 400/500/4000/5000), me-
lyek a régi szovjet eredetű, 2 t teherbírású terepjáró-
tehergépjárműveket (pl. GAZ-66) és a korábban gyártott UNIMOG 
típusokat (mint például UNIMOG-435) váltják ki. 
 

  

                                                           
5  MB G-sorozat: 15 év 
 MB UNIMOG, RÁBA H-sorozat, MAN HX32: 20 év 
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A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN ALKALMAZOTT JÁRMŰÁLLOMÁNY KATEGÓRIÁI 
1. számú táblázat 

Osztály jele Alosztály Rakomány tömege 
(tonna) 

Vontatvány tömege 
(tonna) A jármű jellege 

I. 
 

(MB G270/280/300 
CDI) 

I/I. 0,5–1,5 
Legfeljebb a jármű 

összgördülő tömegé-
nek 75%-a 

1+3, 1+4, illetve 1+ max. 8 fő 
szállítására alkalmas terepjáró- 
személygépkocsi, ponyvás kivi-
telben. 

I/II. 0,5–1,5 
Legfeljebb a jármű 

összgördülő tömegé-
nek 75%-a 

1+3, 1+4, illetve 1+ max. 8 fő 
szállítására alkalmas terepjáró- 
személygépkocsi, zárt kivitel-
ben. 

I/III. 1–1,5 
Legfeljebb a jármű 

összgördülő tömegé-
nek 75%-a 

Terepjáró könnyű tehergépkocsi 
és bázisjármű. 

II. (MB UNIMOG-400/500/4000/5000) 2–4 Legalább 3,4 Terepjáró-tehergépkocsi 
és bázisjármű. 

III. (RÁBA H14, H18) 5–8 Legalább 8 Terepjáró-tehergépkocsi 
és bázisjármű. 

IV. (RÁBA H25, MAN HX32) 10–18 10–25 Terepjáró-tehergépkocsi  
és bázisjármű. 

V. (MAN TGA) 
18 felett 

(nyeregterheléstől 
függően) 

60 felett Terepjáró-bázisjármű 
és nyerges járműszerelvény. 
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1. számú ábra. UAZ-469B/452 típusok 

 
2. számú ábra. MB G270/280/300 CDI típusok 
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3. számú ábra. GAZ-66 

 
4. számú ábra. MB UNIMOG-400/4000/5000típusok 

A III. kategóriát a RÁBA H sorozatba tartozó 14 és 18 tonna ter-
vezési megengedett legnagyobb össztömegű, kettő-, illetve három- 
tengelyű terepjáró-tehergépkocsik és bázisjárművek (RÁBA H14, 
H18) alkotják. 
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A kéttengelyű RÁBA H14 típusú terepjáró-tehergépkocsik és bá-
zisjárművek a régi szovjet relációjú általános teher- és csapatszállító 
tehergépjárművek kiváltását szolgálják, úgymint a ZIL-130/131/157 
és a korábbi Mercedes (MB-1017) és Iveco (IvecoMagirus) típusok. 

 
5. számú ábra. ZIL-130/131/157 típusok 

 
6. számú ábra. RÁBA H14 
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A háromtengelyű RÁBA H18 típusú terepjáró-tehergépkocsik és 
bázisjárművek az MH-ban korábban üzemeltetett öregedő, speciális 
felépítményű tehergépjárműveket, úgymint Csepel-344/346 (magyar), 
DAC-665 (román), KRAZ, URAL-4320/375 (szovjet) váltják ki. 

 
7. számú ábra. DAC-665 

 
8. számú ábra. RÁBA H18 
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A IV. kategória eszközei a RÁBA H sorozatba tartozó RÁBA H25 
típusú, illetve a MAN gépjárműcsaládba tartozó MAN HX32 típusú 
terepjáró-tehergépkocsik és bázisjárművek, melyek konténerek szállí-
tására és emelésére, valamint üzemanyag és ivóvíz szállítására let-
tek tervezve, továbbá ezek az eszközök váltják ki az öregedő, elavult 
nehézgépszállító trélerek egy részét és a kerekes vontatókat is. 

 
9. számú ábra. URAL-4320/375 típusok 

 
10. számú ábra. RÁBA H25 



Katonai Logisztika 2018. évi 1-2. szám 

205 

 
11. számú ábra. KRAZ 255/260 típusok 

 
12. számú ábra. MAN HX32.440 

Az V. kategória eszközei a szovjet relációjú, 8x8-as hajtásképletű 
nehéz katonai nyergesvontatók (pl. MAZ-537) kiváltását szolgálják a 
nehéz lánctalpas páncélozott járművek (pl. harckocsik) gazdaságos 
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szállítása érdekében, ezzel kímélve ezen eszközök üzemidő-
tartalékát. 

 
13. számú ábra. MAZ-537 

 
14. számú ábra. MAN TGA 
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I. A „RÁBA H- széria” fő műszaki paraméterei 

Az alábbi táblázatokban a „RÁBA H- szériába” tartozó terepjáró-
tehergépkocsik fő műszaki jellemzőit gyűjtöttem össze azzal a céllal, 
hogy néhány - a terepjáró képesség szempontjából- jelentős részletre 
irányítsam a figyelmet, melyek alkalmassá teszik ezeket a járműveket 
az alkalmazók által támasztott harcászati/hadműveleti követelmé-
nyeknek való megfelelésre. 

Például a megengedett legnagyobb össztömegtől és az alkalma-
zás módjától függően figyelemre méltó különbség van az eszközök 
hengerűrtartalma és a motorteljesítménye között. Ugyanakkor az is 
megfigyelhető, hogy a terepjáró képesség jellemzői szinte teljesen 
megegyeznek valamennyi “RÁBA H-sorozatba” tartozó terepjáró-
tehergépjármű esetében. 

„RÁBA H SOROZAT” TEHERGÉPKOCSIK FŐ MŰSZAKI JELLEMZŐI 
2. számú táblázat 

Adattípus Me. 
RÁBA 

H14.240 
AEL-101 

RÁBA 
H18.240 

DAEL-102 
RÁBA H25.324 

DAE-101 

Kialakítás - platós platós 8 m3 vízszállító 

Motor - 

négyütemű, hathengeres soros elrendezésű, 
Common Rail Diesel Turbo Befecskendezés, 

(CDTI), vízhűtéses, töltőlevegő-hűtés, EURO 4 
környezetvédelmi besorolás 

Hengerűrtartalom cm3 6 871 10 520 

Legnagyobb mo-
torteljesítmény kW 240 (2300 1/min) 324 (1900 1/min) 

Forgatónyomaték Nm 1 250 (1200-1800 
1/min) 

2 100 (1000-1400 
1/min) 

Tengelykapcsoló - egytárcsás száraz, pneumatikus működtetésű 

Sebességváltó - 

automatikus sebesség-
váltó, mindegyik fokozat 
szinkronizált, 12+2 se-

bességfokozat, 
tempomattal és 

mászófokozattal ellátott 

automatikus sebes-
ségváltó, mindegyik 
fokozat szinkronizált, 
12+2 sebességfoko-
zat, mászófokozattal 

ellátott, 
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„RÁBA H SOROZAT” TEHERGÉPKOCSIK FŐ MŰSZAKI JELLEMZŐI 
3. számú táblázat 

Adattípus Me. 
RÁBA 

H14.240 
AEL-101 

RÁBA 
H18.240 

DAEL-102 

RÁBA 
H25.324 
DAE-101 

Megengedett rako-
mánytömeg t 5-6 7-8 10-12 

Leküzdhető legna-
gyobb emelkedő tel-
jes terheléssel 

fok 30 30 30 

Leküzdhető legna-
gyobb oldallejtő teljes 
terheléssel 

fok  20 20 20 

Mellső terepszög fok  42 35 35 

Hátsó terepszög fok 35 35 35 

Gázlómélység mm  1200 1200 1200 

Leküzdhető lépcső-
magasság  mm  530 530 530 

Leküzdhető árokszé-
lesség mm  800 800 800 

Gerinc áthaladási 
szög fok  32 35 28 

Szabad magasság a 
futóművek alatt mm  400 400 400 

Gumiabroncs mérete mm/coll  14.00 R20 14.00 R20 14.00 
R20 

Hatótávolság köz-
út/terep km  850 / 550  800 / 550   750 / 500   

Maximum sebesség km/h  90 90 90 
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II. Típus módozatok 

A GBP elmúlt tizenöt éve során az előzőekben ismertetett alaptí-
pusok negyven különböző változatban kerültek rendszeresítésre, il-
letve alkalmazásba vételre. Az eszközök rendeltetését mindig egy 
speciális cél megvalósításának az igénye határozta meg. Az MH al-
kalmazói igényeinek biztosítása érdekében a bázisjárműveket külön-
böző szakági felépítményekkel, daruval, esetleg oldalrakodóval stb. 
szerelték fel. Az alábbiakban a GBP kapcsán rendszeresített Merce-
des-Benz, RÁBA, valamint a MAN típusú katonai terepjáró-
tehergépkocsik néhány változatát mutatom be, mellyel az eszközök 
széles változatosságát kívánom demonstrálni. Az egyes járműtípuso-
kat a 15 - 31. ábrák mutatják. 

A Mercedes Benz G270/280 CDI típusú terepjáró-
személygépkocsik bázisán ponyvás, illetve zárt kialakítású, rendel-
tetésétől függően 1+3, 1+4, illetve 1+ maximum 8 fő szállítására al-
kalmas típusváltozatok kerültek kialakításra. A járművek rendeltetése 
a csapatok személyi állományának biztonságos szállítása terepen és 
közúton egyaránt.  

 
15. számú ábra. MB G270 CDI BA10/Szpk. és BA10/ Raj 

típusváltozatú ponyvás terepjáró-személygépkocsi 
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Ugyancsak a Mercedes Benz gépjárműcsalád „G270” változatá-
nak bázisán kerültek kialakításra a speciális terepjáró sebesültszál-
lító gépkocsik, a sebesültek terepen és közúton történő szállítása és 
ellátása érdekében. 

 
16. számú ábra. MB G-270 CDI BA9 terepjáró sebesültszállító 

bázisjármű 

A Mercedes Benz UNIMOG különböző típusainak bázisán kerül-
tek kialakításra a 2 tonna maximális teherbírású terepjáró-
tehergépjárművek, melyek a személyi állomány és felszerelés or-
szágúton és terepen történő szállítása érdekében kerültek rendszere-
sítésre. 

A repülőterek karbantartása céljából MB UNIMOG alvázakon ke-
rültek kialakításra a repülőtéri karbantartó gépjárművek is, melyek-
re a széleskörű alkalmazhatóság érdekében valamennyi szükséges 
adapter felszerelhető (fűkasza, homlok- és mellsőseprő, hóeke, só-
szóró, útmosó). 

A „RÁBA H sorozat” típusváltozatainak bemutatását megelőzően, 
az értelmezés megkönnyítése érdekében, az alábbiak szerint egy 
példán keresztül ismertetem a gépkocsik típusmegnevezésében al-
kalmazott karakterek jelentését. 
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17. számú ábra. MB UNIMOG 4000 terepjáró tehergépkocsi 

 
18. számú ábra. MB UNIMOG 400 repülőtéri karbantartó gépjármű 

RÁBA H18.240 DAEL-112 

RÁBA a gyártó kereskedelmi neve 
H honvédségi kialakítás 
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18 tervezési megengedett legnagyobb össztömeg, ke-
rekítve, tonnában kifejezve 

240 a motor teljesítménye (kW) 
DAEL német mozaikszó 
 D: háromtengelyes 
 A: összkerékhajtású 
 E: egyedi kerekezésű 
 L: platós 
102 típusszám (100-tól kezdődően az EURO-4 környe-

zetvédelmi besorolásra, illetve a második helyi érté-
ken szereplő „1” szám a pc. előkészítettségre utal). 

A teher- és csapatszállító tehergépjárművek RÁBA H14 és RÁ-
BA H18 alvázakon kerültek kialakításra. Rendeltetésük a katonai 
szervezetek személyi állományának és hadfelszerelési anyagainak 
szállítása, utánfutók, többtengelyes pótkocsik és fegyverzeti eszkö-
zök biztonságos vontatása terepen és közúton egyaránt.  

 
19. számú ábra. RÁBA H14.206AEL-002 típusú platós katonai 

terepjáró-tehergépkocsi 
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20. számú ábra. RÁBA H18.240 DAEL-102 típusú platós katonai 

terepjáró-tehergépkocsi 

A nettó egy tonna teherbírású, Palfinger PK 11001 változatú önra-
kodó darus emelőberendezéssel ellátott katonai terepjáró-
bázisjárműveket katonai szakanyagok, szakfelszerelések és egy-
ségrakományok fel- és lerakodására, illetve szállítására tervezték.  

 
21. számú ábra. RÁBA H18.240 DAEL-105 típusú önrakodó darus 

katonai terepjáró-bázisjármű  

A Palift T13-01-L4750 változatú cserélő-rakodó berendezéssel 
szerelt katonai terepjáró-bázisjárműveket szabványos ISO 10’ be-
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foglaló méretű konténer, valamint ISO 10’ befoglaló méretű csere-
felépítmény (sík és ponyvás plató) fel- és lerakodására, illetve 
szállítására tervezték. 

 
22. számú ábra. RÁBA H18.240 DAE-102 típusú Palift hidraulikus 
horgos emelőberendezéssel szerelt katonai terepjáró-bázisjármű 

A RÁBA H18 típusú konténerszállító katonai terepjáró-
bázisjárműveket szabványos ISO 10’ befoglaló méretű, híradó-
informatikai (HIK/G) és rádióállomás (PK1/G) konténer szállításához 
tervezték. 

 
23. számú ábra. RÁBA H18.206 DAE-001 típusú ISO 10’ szabványos 

méretű KF-2 konténerszállító katonai terepjáró-bázisjármű 
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A katonai szakanyagok, szakfelszerelések, egységrakományok 
szállításához tervezett RÁBA H18 típusú platós katonai terepjáró-
bázisjárművek egy része BMK-130M motorcsónak vízre toló 
adapterrel került felszerelésre, melyek a műszaki szakcsapatok spe-
ciális igényét hivatottak kiszolgálni.  

 
24. számú ábra. RÁBA H18.206 DAEL-003 típusú, platós katonai 

terepjáró-bázisjármű 

A RÁBA H25.206 DAEL-001 típusú, ADR EX/II osztályú platós 
lőszerszállító katonai terepjáró-bázisjárművek a katonai szerveze-
tek rendszeresített és használatban lévő felszereléseinek, anyagai-
nak, továbbá lőszereknek és egyéb veszélyes anyagoknak (rob-
banóanyagok) az egységrakomány képzési elvek szerinti szállí-
tására alkalmasak. 

 
25. számú ábra. RÁBA H25.324 DAEL-101 típusú lőszerszállító 

katonai terepjáró-bázisjármű 
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Az ADR-FL kivitelben szállított platós katonai terepjáró-
bázisjárművek a vegyivédelmi mentesítő és egyéb veszélyes 
anyagok szállítása érdekében kerültek rendszeresítésre. 

A katonai szervezetek tábori körülmények közötti ellátásához 
szükséges romlandó élelmiszerek, továbbá kenyér- és pékáruk 
egységrakomány képzési elveknek megfelelő szállítása az ISO 
20’-s 1CC szabványos méretű konténerekben valósul meg, melyek 
RÁBA H25 katonai terepjáró-alvázakon kerültek kialakításra. 

A katonai szervezetek haditechnikai eszközeinek tábori körül-
mények közötti mobil technikai kiszolgálása érdekében a jármű-
vek szintén alkalmasak (az egységrakományképzési elveknek megfe-
lelően) egyéb ISO 10’-s, illetve KF-2 szabványos méretű szakági 
konténerek (akkumulátortöltő, műhelygépkocsi) szállítására. 

 
26. számú ábra. RÁBA H25.240DAE-101 típusú ISO 20’-s 1CC 

szabványos méretű konténerszállító (hűtő- kenyérszállító) katonai 
terepjáró-bázisjármű 

A RÁBA H25 típusú katonai terepjáró-bázisjárműveken kialakí-
tott 10 m3–es üzemanyag-szállító, -töltő katonai terepjáró-
tehergépjárműveket a katonai szervezetek tábori körülmények kö-
zötti üzemanyag-ellátásának biztosítására tervezték.  

A RÁBA H25 típusú katonai terepjáró-bázisjárműveken kialakí-
tott 8 m3-s vízszállító tehergépjárművek feladata a katonai szerve-
zetek tábori körülmények közötti ivó- és technológiai vízzel való 
ellátása. 
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27. számú ábra. RÁBA H25.206DAE-002 típusú, 10 m3 kapacitású 

tartálykocsi, üzemanyagtöltő katonai terepjáró-bázisjármű 

 
28. számú ábra. RÁBA H25.324DAE-101típusú 8 m3-s vízszállító 

katonai terepjáró-bázisjármű 

Az anyagok és hadfelszerelések csapattagozatban jelentkező 
szállítási feladatainak végrehajtása, továbbá a veszélyes anyagok 
20’-s egységrakományként, illetve cserefelépítményként való szállítá-
sa érdekében kerültek rendszeresítésre a Hammar 190 HB oldalra-
kodó berendezéssel szerelt MAN HX32.440 8x8 típusú konténer-
szállító katonai terepjáró-bázisjárművek, melyeket szabványos 
ISO 20’1C és 1CC befoglaló méretű konténer fel- és lerakására, 
valamint szállítására terveztek. 
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29. számú ábra. MAN HX32.440 típusú oldalrakodó berendezéssel 

szerelt konténerszállító 

A MAN HX32.440 katonai terepjáró-tehergépjárművek bázisán 
kialakított üzemanyag-tankerek a csapat tagozatban, elsősorban a 
reptereken jelentkező üzemanyag-szállítási, -ellátási feladatok 
végrehajtását biztosítják. 

 
30. számú ábra. MAN HX32.440 típusú katonai terepjáró-gépkocsi 

bázisán kialakított tanker 18 m3 

MAN HX32.440 8x8 BB EMPL EH/W Bison autómentő típusú 
felépítménnyel szerelt mentő-vontató bázisjárművek feladata a 
meghibásodott vagy balesetet szenvedett karambolos gépjármű-
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technikai eszközök műszaki mentése, illetve katasztrófavédelmi 
feladatok ellátása. 

 
31. számú ábra. MAN HX32.440 8x8 BB EMPL EH/W Bison 

autómentő típusú felépítménnyel szerelt mentő-vontató bázisjármű 

III. Páncélozott katonai terepjáró-bázisjárművek 

Mint ahogy cikkem elején is megfogalmaztam, a GBP kapcsán már 
a kezdetektől alapvető célkitűzés volt, hogy a szállított gépjárművek 
képesek legyenek hazánk szövetséges kötelezettségeiből fakadó 
feladatok ellátására is. A hadműveleti, esetlegesen ellenséges kör-
nyezetben való biztonságos használat érdekében számos gépjármű-
vet páncélvédettséggel6 láttak el, ezzel növelve katonáink védelmét a 
missziós feladataik teljesítése során. A páncélvédettséggel ellátott 
járművek néhány példáját a 32-34. ábrák mutatják. 

A hadműveleti területen végrehajtott személyszállítási, továbbá 
különböző békemissziós feladatok (járőrözés, kísérés, felderítés, 
CIMIC és PSYOPS tevékenység) biztonságos végrehajtása érdeké-

                                                           
6  Némelyik gépjármű állandó páncélvédettséggel van ellátva (MB G280 CDI köny-

nyű páncélozott személygépjármű, MB U5000 páncélozott mentő), némelyik 
gépjármű fülkéje pedig gyárilag elő van készítve egy kiegészítő páncélkészlet 
felszerelésére (RÁBA H14.240 AEL-103 és RÁBA H18.240 DAE-112 teher- és 
csapatszállító, RÁBA H25.240 DAEC-111 konténerszállító; valamint a MAN 
HX32.440 8x8 BB oldalrakodó berendezéssel ellátott katonai terepjáró-
gépjárművek). 
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ben, a Mercedes Benz G280 típusú katonai terepjáró személygép-
járművek egy részét (NATO STANAG 4569 szerinti L1 szintű) állandó 
páncélvédettséggel és fegyverállvánnyal látták el. 

 
32. számú ábra. MERCEDES-BENZ G280 CDI BA6 C+R SSA FB6 
típusú, külső toronylövész UMF-2 MB 280 fegyverállvánnyal szerelt 

páncélozott katonai terepjáró-gépjármű 

 
33. számú ábra. MERCEDES-BENZ UNIMOG U5000 BM 437.430 

típusú páncélozott katonai terepjáró sebesültszállító bázisjármű 

Továbbá (NATO STANAG 4569 szerinti L2 szintű) állandó páncél-
védettséggel láttak el néhány UNIMOG 5000 típusú katonai terepjá-
rón kialakított sebesültszállító bázisjárművet is, melyek feladata a 
harctéren összegyűjtött sebesült személyi állomány egészség-
ügyi biztosítása és magasabb szintű ellátási helyre (ROLE-2) tör-
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ténő szállítása. A sebesültszállító jármű opcionálisan kettő fő fekvő, 
vagy egy fő fekvő és két fő ülő, vagy 4 fő ülő testhelyzetében fokozott 
személyvédelemmel történő szállítására alkalmas. A bázisjármű 
személyzete egy + kettő fő. 

A kiegészítő páncélkészlet fogadására gyárilag előkészített 
vezetőfülkével ellátott gépjárművek jellegzetes példája az oldal-
rakodó berendezéssel szerelt MAN HX32.440 típusú katonai terepjá-
ró-bázisjármű, azonban számos más speciális felépítménnyel ellátott 
eszköznél is kialakításra került az utólagos páncélozás lehetősége. 
Ezek a (NATO STANAG 4569 szerinti L2 ballisztikai és L1 akna elleni 
védelemmel rendelkező fülkével ellátott) eszközök jellemzően a lo-
gisztikai szállítási feladatok (katonai szakanyagok, szakfelszerelések 
és egységrakományok) ellátására szolgálnak, úgymint: 

1. RÁBA H14.240 AEL-103 típusú, katonai tehergépjármű, 
páncélozásra alkalmas vezetőfülkével és RÁBA-MAC vé-
delmi készlettel; 

2. RÁBA H18.240 DAEL-112 típusú páncélozásra alkalmas 
vezetőfülkével ellátott platós katonai terepjáró-
tehergépjármű; 

3. RÁBA H18.240 DAE-112 típusú páncélozásra alkalmas 
vezetőfülkével ellátott Palift T13-01-L4750 változatú cseré-
lő-rakodó berendezéssel szerelt katonai terepjáró-
bázisjármű; 

4. RÁBA H25.240 DAEC-111 típusú páncélozásra alkalmas 
vezetőfülkével ellátott ISO 20’-s 1CC szabványos méretű 
(ált. ellátó) konténerszállító katonai terepjáró-bázisjármű. 

A kiegészítő páncélkészlet alkalmazása az alábbiak ellen nyújt 
védelmet: 

 acélmagvas lőszerek ellen 7,62 mm űrméretig bezárólag; 

 gránátrepesz ellen 20 mm űrméretű lőszerig bezárólag; 

 bizonyos aknák ellen. 
A kiegészítő páncélkészlet fogadására gyárilag előkészített vezető-

fülkével ellátott gépjárművek alkalmazási paraméterei megegyeznek 
az alaptípusokéval. A tehergépjárművek motorja és vezetőfülkéje 
minden további átalakítás nélkül alkalmas a védelmi készlet többlet-
tömegének (1 550 kg) hordozására. Ennek érdekében a fülke szerke-
zete megerősítésre került, továbbá a személyzet komfortszintjének 
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fokozása és a levegőcsere biztosítása érdekében beépítettek egy 
légkondicionáló rendszert is. Az elektromosan állítható oldalsó visz-
szapillantó tükrök fűthetőek, ezen kívül az ajtók zárását, nyitását és 
nyitott helyzetben tartását gázrugók segítik. 

 
34. számú ábra. MAN HX32.440 8x8 BB típusú páncélozásra 

alkalmas vezetőfülkével ellátott, Hammar 190 HB típusú oldalrakodó 
berendezéssel szerelt katonai terepjáró-bázisjármű 

Az elvárt védettséget az alábbi részegységek biztosítják (35-
38. ábra): 

1. a gépjárművek RÁBA-MAC (Modular Armoured Cabin) páncél-
védelmi készlettel vannak ellátva (moduláris páncélkészlet); 

2. defekt esetén run – flat gumiabroncsok és vészfutó-gyűrűk biz-
tosítják, hogy a járművek csökkentett sebességgel egy megha-
tározott távolságig továbbra is mozgóképesek maradjanak; 

3. a fülke teteje megerősítésre került egy géppuska utólagos rög-
zítése érdekében; 

4. a megerősített fülke tetején vészkijárati búvónyílás került kiala-
kításra egy utólag rögzített géppuska működtetésének a lehe-
tőségével; 

5. a többrétegű szélvédők lövedékállóak, és a külső réteg alatt fű-
tőszálak vannak beépítve. 
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35. számú ábra. RÁBA-MAC (Modular Armoured Cabin) 
páncélvédelmi készlet 

 
36. számú ábra. Run-flat gumiabroncsok vészfutó-gyűrűkkel 
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37. számú ábra. Búvónyílás a fülke tetején 

 

38. számú ábra. Megerősített fülketető egy géppuska rögzítése 
érdekében 

A Magyar Honvédség missziós szerepvállalásaiból adódóan egy 
olyan eszköz megalkotására is felmerült az igény, amely katonáink 
szállításakor biztosítja a joggal elvárt fokozottabb személyvédelmet. 
Erre keresett megoldást a Magyar Honvédség szakmai vezetése, 
melyre a RÁBA Jármű és Buszgyártó Kft. szakértőivel együttműködve, 
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két évig tartó fejlesztést követően egy védett, zárt felépítmény formá-
jában találták meg a választ. 

A védett, zárt felépítmény (39. ábra) egy kiegészítő páncélkészlet 
fogadására gyárilag előkészített fülkével ellátott RÁBA H18.240 típu-
sú katonai terepjáró-tehergépkocsi bázisán került kialakításra, és 
RÁBA H18.240 DAEZ-111 márkanéven vált ismertté. A páncélvédett-
séggel ellátott felépítmény, mint egy páncélozott “kapszula” biztosítja 
12 fő katona részére a (NATO STANAG 4569 szerinti L2 (3) szintű) 
védelmet.  

 
39. számú ábra. RÁBA H18.240 DAEZ-111 típusú, katonai terepjáró-

tehergépkocsi bázisán kialakított védett, zárt felépítmény 
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IV. Távlati tervek, összegzés 

Az eszközönként évente átlagosan teljesített mintegy 3800 km, az 
elmúlt tizenöt év üzemeltetési tapasztalatai, az eszközök széleskörű 
alkalmazhatósága és megbízhatósága, továbbá a javítási rendszer 
fenntarthatósága7 együttesen igazolják a Gépjármű Beszerzési Prog-
ram létjogosultságát. 

Azt is meg kell említeni, hogy a kezdeti célként kitűzött, majd ké-
sőbb mintegy 4000 darabra apadt katonai terepjáró-szállító és 
bázisjármű kiváltása az elmúlt tizenöt évben nem valósult meg. A 
kategóriánként megvalósult cserearányt a 40. ábra mutatja be. 

 
 

 
40. számú ábra. Cserearány kategóriánként 

 
 

Összességében elmondható, hogy sajnálatosan költségvetési 
okokból kifolyólag napjainkig még a tervezett gépjárműmennyiség 
negyede sem került lecserélésre. További tény, hogy a program ele-
jén beszerzett egyes típusok (pl. MB G- sorozat) közelítenek a terve-
zett rendszerben tartási idejük végéhez, így nem csak a le nem váltott 
„szovjet-orosz” relációjú eszközök, hanem már a GBP keretében be-
                                                           
7  Katonai Logisztika 2017/1-2. számában megjelent, Szabados Péter alezredes, 

Központi javítási szolgáltatások monitorozása II. rész című kiadványban részle-
tesen elemzésre került. 
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szerzett katonai terepjáró-gépjárművek egy részének cseréjével is 
számolni kell a közeljövőben. Ebből kifolyólag, az egyre elavultabb és 
öregebb gépjárműállománynak a kor színvonalának megfelelő mű-
szaki felszereltségű, korszerű eszközökkel történő kiváltása érdeké-
ben a GBP további folytatása nélkülözhetetlen, melyhez történő hoz-
zájárulásról, azaz a GBP folytatásáról Magyarország Kormánya 
2017–ben határozott8. 

Távlati célként legfontosabbnak a GBP eredeti szellemiségé-
hez való ragaszkodást tartom, melyet már cikkem elején is hangsú-
lyoztam. Magyarország szuverenitásának biztosításához, valamint a 
szövetséges kötelezettségekből fakadó feladatok teljesítése érdeké-
ben katonáink olyan korszerű eszközökkel történő ellátása szük-
séges, melyek biztonságosak, megfelelnek a jogszabályi előírá-
soknak, ergonomikus kialakításúak, és hosszútávon gazdaságo-
san fenntarthatóak. 

Ennek érdekében az igények és szükségletek folyamatos moni-
torozása nem állhat meg. A GBP keretein belül nem „egyszerűen” a 
gépjárművek sorozatgyártásáról, hanem egy kutató-fejlesztő tevé-
kenységnek a mindennapokban történő manifesztálódásáról van szó. 
A szervizek és javítások kapcsán a gyártó napi kapcsolatban van a 
felhasználóval, így a kisebb hiányosságok azonnal orvosolhatóak, a 
nagyobb, konstrukciós átalakítással járó módosítások pedig a követ-
kező szériában jelennek meg. 

Ennél fogva nincs kétségem a folytatás sikerességét illetően, és 
reményeim szerint a továbbiakban beszerzésre kerülő eszközök még 
hosszú éveken keresztül szolgálják majd hazánk és polgárai érdekeit. 

Irodalomjegyzék: 
Szabados Péter alezredes, Központi javítási szolgáltatások monitoro-
zása II. rész, Katonai Logisztika 2017/1-2. szám 101. 
Szabados Péter alezredes által biztosított adatok és dokumentáció.  
Szerző témához kapcsolódó saját adatbázisai. 

 
 

                                                           
8  1416/2017. (VI. 28.) Korm. határozat a „Gépjármű Beszerzési Program” kereté-

ben, a katonai terepjáró-gépjárművek hosszú távú biztosításához szükséges kö-
telezettségvállaláshoz történő előzetes hozzájárulásról. 
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Tisztelt Olvasó! 

Egyesületünk ez évi közgyűlésén döntés született az egyesületen 
belüli tudományos kutatómunka beindításáról. Ennek egyik területe a 
hadsereg logisztikai rendszere történetének feltárása, kutatása, a 
történelmi tények tanulságainak rögzítése. Sajnos, jelenleg csak kettő 
főből áll a kutatócsoport, de bízom benne, hogy mások is csatlakoz-
nak hozzánk. 

A hadsereg logisztikai rendszerének történetét 1945-től napjainkig 
kívánjuk feldolgozni a következő fejezetek szerint: 

I.  1945 – 1949 – anyagi ellátás 
II.  A Hadtáp főnökség fejlődése és tevékenysége 1949 – 

1989 
III.  A technikai ágazatok (fegyverzet, páncélos és gépjármű, 

repülőműszaki, műszaki, vegyivédelmi, híradó) fejlődése 
és tevékenysége 1949 – 1985 

IV.  Integrációs kísérletek 1953 – 1989 KÖZÖTT 
V.  A magyar hadiipar fejlődése és kapcsolata a hadsereggel 
VI.  A fegyverzeti és technikai integráció 
VII.  Az anyagi-technikai integráció 
VIII.  A logisztikai rendszer kialakulása és fejlődése napjainkig 
IX.  Következtetések 

Az első fejezet első változata elkészült. Kettős céllal adjuk közre. 
Az első az, hogy bemutassuk, mire gondoltunk a logisztikai rendszer 
történetének megírásakor. A második pedig az, hogy lehetőséget ad-
junk tagtársainknak, olvasóinknak, hogy észrevételeikkel, a birtokuk-
ban lévő dokumentumokkal kiegészítsék, jobbá, teljesebbé tegyék a 
tanulmányt. Erősen bízunk abban, hogy közös munkával tartalmas 
tanulmányban tudjuk összegezni múltunk eseményeit. 

Továbbra is bíztatunk mindenkit, hogy kapcsolódjon be a munká-
ba!  
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Dr. Gáspár Tibor 

INTEGRÁCIÓS KÍSÉRLETEK 1953 – 1989 KÖZÖTT 
DOI: 10.30583/2018/1-2/229 

Absztrakt: 
A jelen írás egy nagyobb kutatási téma – A Magyar Honvédség lo-
gisztikai rendszerének története – következő fejezete. Az 1949. évi 
átalakulással megszűnt, integrált anyagi-technikai biztosítási rend-
szert többször is megpróbálták visszaállítani különböző formákban. E 
folyamat állomásait mutatja be a tanulmány. 

Kulcsszavak: anyagi, fegyverzeti és technikai, anyagi és technikai. 

Az Anyagi Főcsoportfőnökség 1949. évi megszüntetését követően 
több integrációs kísérlet is megfigyelhető a magyar hadsereg ellátási 
rendszerében. 

A minisztérium átszervezésére 1953. december 1-vel került sor. Itt 
is csökkentették a létszámot. Az új felépítés szerint a miniszternek a 
Honvédelmi Minisztériumban tizenöt közvetlen alárendelt szerve lett: 

- a Honvédelmi Miniszter titkársága, 
- a Magyar Néphadsereg Vezérkara, 
- a Fegyverzeti és Technikai Főfelügyelőség, 
- a Politikai Főcsoportfőnökség, 
- a HM Csoportfőnökségek Politikai Osztálya, 
- a Légierő Parancsnoksága, 
- az Országos Légvédelmi Parancsnokság, 
- a Tüzérparancsnokság, 
- a Páncélos Parancsnokság, 
- a Műszaki Parancsnokság, 
- a Harckiképzési és Testnevelési Csoportfőnökség, 
- a Katonai Tanintézetek Csoportfőnöksége, 
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- a Személyügyi Főcsoportfőnökség, 
- a Hadtápfőnökség, 
- a Pénzügyi Csoportfőnökség. 

A HM létszáma a végrehajtott struktúramódosítás és annak révén, 
hogy több, főleg kiszolgáló szerv létszámát máshol számolták el, az 
1952 végén nyilvántartott 4489-ről 2477-re csökkent le. A tiszti lét-
számban kereken 600 fős volt a csökkentés.1  

A Fegyverzeti és Technikai Főfelügyelőség létrehozását az indo-
kolta, hogy a januárban megjelent 03/1953. számú miniszteri parancs 
hatására sem javult kellőképpen a hazai ipar által gyártott fegyverzet, 
lőszer és katonai műszerek minősége. A Honvédelmi Miniszter 
0027/1953. számú, december 23-án kelt tiszti parancsában kinevezte 
főfelügyelővé Révész Géza altábornagyot2.  

A Fegyverzeti és Technikai Főfelügyelőség fő feladata volt: 
 a hadsereg fegyverzeti és technikai eszközökkel történő el-

látásának irányítása és ellenőrzése – a VK ellátási tervek 
alapján –, valamint a fegyverzeti és technikai eszközök 
harckész állapotban való tartásának, tárolásának, megőrzé-
sének, használatának és javításának ellenőrzése a csapa-
toknál ás a hadsereg raktárainál; 

 ellenőrizni a fegyverzet, lőszer, haditechnikai eszközök és 
tartalék alkatrészeik folyamatos gyártásának biztosítását; 

 irányítani a hadsereg részére szükséges technikai és tudo-
mányos kutató káderek kiképzését és továbbképzését. 

A Fegyverzeti Csoportfőnökség, a parancs szerint, 1954. január 1-
el az MN Tüzér Parancsnokság állományából a Főfelügyelőség alá-
rendeltségébe lépett a Haditechnikai Intézettel és a Hadmérnöki Ta-

                                                           
1  Szervezeti változások a második világháború után a haderőreform kezdetéig. 

MHVK Hadműveleti Főcsoportfőnökség. Tudományos Munkaszervezési Osz-
tály, 1990. 

2  Révész Géza altábornagy (1902. 08. 31 – 1977. 01. 22) a Szovjetunióban vé-
gezte egyetemi tanulmányait. Hadmérnökként került a szovjet hadseregbe 1940-
ben. 1944 őszén a szovjet csapatokkal együtt érkezett Magyarországa. Külön-
böző katonai beosztásokat töltött be (katonapolitikai csoportfőnök, katonai elhá-
rító csoportfőnök, fegyverzeti és technikai főfelügyelő). 1954. november 29. és 
1957. február 28. között az Országos Tervhivatal elnökhelyettese, ezt követően, 
1960. május 13-ig honvédelmi miniszter. Maruzs: i. m. – 114 – 115. oldal. 
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gozat Parancsnoksággal3 együtt. Új szervezetként jött létre a Főfelü-
gyelőségen a Tudományos káderek osztálya. Tervezve volt az 
Anyagtervezési Csoportfőnökség átalárendelése is. 

A fegyverzeti és technikai főfelügyelőnek történt alárendelés elle-
nére a Tüzér Parancsnokság állománytáblájában szerepelt a Fegy-
verzeti csoportfőnökség az alábbi szervezettel: 

- Politikai osztály; 
- Mozgósítás-tervezési és káder-kiképzési osztály; 
- Fegyverzeti ellátó, javító és nyilvántartó osztály; 
- Lőszerellátó, -javító és -nyilvántartó osztály; 
- Tüzér tudományos technikai és kutató osztály; 
- Megrendelő és átvételi osztály; 
- Raktár szolgálati és technikai anyagellátó osztály; 
- Szemle osztály;  
- Pénzügyi osztály; 
- Személyzeti alosztály; 
- Titkos alosztály.4 

A parancs az átalárendelésre vonatkozóan a csapatok fegyverzeti 
szolgálataira nem vonatkozott, ott maradtak a szolgálatok a tüzérpa-
rancsnok alárendeltségében (ahol volt tüzérparancsnok szervezve), 
mivel a technikai felügyelőség csak HM szinten jött létre. 

A gyakorlatban a Főfelügyelőség létrejötte elősegítette a gyártási 
területen jelentkező gondok felszámolását. Ugyanakkor zavart oko-
zott a csapatoknál lévő szolgálatok tevékenységében, mivel több he-
lyen a parancsnokok az átalárendelést helytelenül értelmezték, és 
kivonták a fegyverzeti szolgálatot a tüzérparancsnok alárendeltségé-

                                                           
3  A Minisztertanács és a Honvédelmi Minisztérium 1950. június 16-i bizalmas 

határozatában döntött a „Műszaki Egyetemek és Főiskolák Hadmérnöki Tagoza-
tainak Parancsnoksága” felállításáról. Feladata a hadmérnöki tagozatok katonai 
tantárgyainak összefogása és egységes irányítása volt. A Parancsnokság hat 
tagozat munkáját össze, amelyek a következők voltak: páncélos és gépjármű, 
utásztechnika, katonai híradástechnika, hadirepülő, hadikémia és a fegyverszaki 
ágazatok. Okváth: i. m. – 106. oldal.   

4  Markó György: A Honvédelmi Minisztérium szervezete 1945 – 1956. Argumen-
tum Kiadó, 2011. -105 – 106. oldal. 
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ből, amelyet az MN Fegyverzeti Csoportfőnök 088/ 1954. számú in-
tézkedésére vissza kellett állítani.5 

A hazai gyártású lőszereknél a következő problémák jelentkeztek: 

 a tüzérségi lőszerekkel gyártott vashüvelyeknél repedések 
keletkeztek (harckocsival történő lövészeten a vashüvelyek 
elrepedtek, a lövegben égési károk keletkeztek, és a küzdő-
térben tartózkodó kezelőállomány égési sérülést szenve-
dett.), 

 komoly problémák voltak a gyújtók minőségével, nagyon 
magas volt a selejt aránya, 

 a 26 mm-es „zöld” világító- és jelzőtöltények több helyen 
öngyulladás következtében elégtek.6 

Ezek és a hasonló problémák okai a következők voltak: 

 kevés volt az átvevő mérnöki állomány; 

 a licencet az ipar nem kapta meg, az ipari fordítók a katonai 
kifejezéseket nem ismerték, az alkatrészeknek helytelen ne-
veket adtak, amely értetlenséget okozott;7 

 nem teljesen kiforrott konstrukciók is sorozatgyártási enge-
délyt kaptak; 

 a költségvetésbe olyan termék beszerzése is bekerült, 
amelyre gyártási dokumentáció még nem állt rendelkezésre; 

 a csapatok által nem kipróbált eszközök kerültek rendszere-
sítésre és sorozatgyártásra, ami sok problémát okozott; 

 gyártási engedélyeket nem hozzáértő szerv is adott, utána 
az anyagot nem lehetett felhasználni (pl. vékonyfalú tüzér 
lőszeres láda); 

 a lőszereknél csak a végtermék ellenőrzése volt előírva, 
                                                           
5  HL MN – KGY A II/B – 32/b. A Magyar Néphadsereg Fegyverzeti Szolgálatfő-

nökség rövid története, 1948 – 1980 közötti időszak.  
6  HL MN – KGY A II/B – 32/b. 
7  Dr. Ungvár Gyula nyá. mk. altábornagy közlése: „A Csoportfőnökségen dolgoz-

tam, mint a Szovjetunióban frissen végzett fegyver mérnök. Feladatul kaptam, 
hogy menjek le Diósgyőrbe, a löveggyárba, mert gond van a termeléssel, a 
munkások háborognak. A gondot egy fordítási hiba okozta. Az eredeti utasítás-
ban, oroszul a következő állt: Az ütőszeg fejét pirosra kell festeni. Az ütőszeg – 
oroszul „udárnyik”, a köznyelvben élmunkást is jelent. Nem mindegy, hogy az 
élmunkás, vagy az ütőszeg fejét kell pirosra festeni.”  
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ezért sok probléma az alkotóelemek (lőpor, gyújtó stb.) 
gyártásánál jelentkezett; 

 a szovjet katonai átvevők tapasztalatait nem kellő mérték-
ben vették át; 

 az ipar kötelezve volt a tervszámok teljesítésére, de ez csak 
engedmények, hétvégi hajrák útján volt lehetséges, amely 
mind a minőség rovására ment;8 

 a Nagy Imre miniszterelnök nevével fémjelzett fordulat kö-
vetkezménye volt a hadsereg költségvetésének csökkenté-
se, amely a hadiipari megrendelések egy részének vissza-
vonásával járt; 

 a kohászat nem minden esetben tudta biztosítani a megfele-
lő alapanyagokat, ez különösen a lövegcső-gyártásnál je-
lentkezett; 

 teljesen új eszközök gyártása kezdődött meg (lokátorok, 
híradástechnikai berendezések stb.), amely kezdeti nehéz-
ségekkel járt.9   

A Honvédelmi Miniszter a 037/1954. számú, november 29-én kelt 
tiszti parancsával a Magyar Néphadsereg Fegyverzeti és Technikai 
Főfelügyelőségét 1954. december 1-el megszüntette, és a Fegyver-
zeti Csoportfőnökséget a Magyar Néphadsereg Tüzér Parancsnok 
alárendeltségébe helyezte, az addig meghatározott feladatainak 
meghagyása mellett.  

A Főfelügyelőség megszüntetésének oka volt az is, hogy a vezér-
kar Anyagtervezési Csoportfőnökség átalárendelése igazából nem 
történt meg.10  

A fegyverzeti és technikai főfelügyelő feladatait a Vezérkar Anyag-
tervezési Csoportfőnöksége vette át, ahol ezért Mérnök-műszaki osz-
tály alakult.11 

Az 1956. augusztus 7-én jóváhagyott állománytábla alapján a 
Honvédelmi Minisztérium szervezete az alábbiak szerint alakult. 
                                                           
8  HL MN – KGY A II/B – 32/b. 
9  Germuska Pál: A magyar közép-gépipar. Hadiipar és haditechnikai termelés 

Magyarországon 1945 és 1980 között. Argumentum Kiadó, Budapest, 2014. – 
239 – 245. oldal. 

10  Szervezeti változások: i. m. 
11  Markó: i. m. – 115. oldal. 
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A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében tevékenyke-
dett: 

- a Honvédelmi Minisztérium Titkársága; 
- a Vezérkar főnöke; 
- a Politikai főcsoportfőnökség; 
- a Személyügyi főcsoportfőnökség; 
- a miniszter anyagi helyettese; 
- az Országos légvédelmi és légierő parancsnokság; 
- a Kiképzési csoportfőnökség; 
- a Tüzér parancsnokság; 
- a Páncélos és gépjármű csoportfőnökség; 
- a Műszaki parancsnokság; 
- a Vegyivédelmi parancsnokság; 
- a Csapatlégvédelmi szolgálat főnökség; 
- a Haditechnikai csoportfőnökség; 
- az újonnan felállításra kerülő hadsereg parancsnokság.12 

A Haditechnikai Intézet 1955. december 28-i rendelettel alakult át 
Haditechnikai csoportfőnökséggé.13 

A honvédelmi miniszter anyagi helyettesének alárendeltségében 
működött a Hadtáp főnökség, a Beruházási csoportfőnökség és a 
Pénzügyi csoportfőnökség. 

A Hadtáp főnökség szervezete: 
A hadtáp főnök közvetlen alárendeltjei: 

- Üzemanyag osztály; 
- Gazdasági osztály, 
- Honvédelmi Minisztérium közvetlen csapatok és intézetek el-

látó osztálya; 
- Ellenőrző osztály; 
- Személyügyi alosztály. 

                                                           
12  Markó: i. m. – 129. oldal. 
13  Markó: i. m. – 127. oldal. 
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Törzs: 
- Tervezési, szervezési és szállítási osztály; 
- Mozgósítási osztály; 
- Kiképzési osztály; 
- Pénzügyi osztály; 
- Főnökség összevont „T” részleg. 

A Hadbiztosi csoportfőnökség szervezete: 
- Szervezési és tervezési osztály; 
- Élelmezési osztály; 
- Ruházati osztály; 
- Élelmezési és felszerelési anyagokat átvevő osztály és labo-

ratórium; 
- Ruházati anyagokat átvevő osztály és laboratórium. 

Az Elhelyezési csoportfőnökség alárendeltjei: 
- Szervezési, tervezési osztály; 
- Felhasználási és karbantartási osztály; 
- Beszerző és ellátási osztály. 

Az Egészségügyi csoportfőnökség szervezete: 
- Szervező és tervező osztály; 
- Gyógyító és megelőző osztály; 
- Anyagi osztály. 

A miniszter anyagi helyettesének közvetlen alárendeltségében 
működő Beruházási csoportfőnökség szervezete: 

- Tervezési osztály; 
- Előkészítő osztály; 
- Kivitelező osztály; 
- Pénzügyi osztály; 
- Titkos részleg. 

A Pénzügyi csoportfőnökség alárendeltjei: 
- Illetmény és munkaügyi osztály; 
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- Költségvetési osztály; 
- Ellenőrzési osztály; 
- Titkos részleg.14 

E szervezeti struktúra, működési rend érdemi megvalósulását az 
1956 őszi események elsodorták. 

A következő integrációs kísérletre 1961-ben, az 5. hadsereg pa-
rancsnokságának megalakulásával egyidőben került sor.  

1961. augusztus 3-án, Honvédelmi Miniszter 0021/1961. számú 
parancsa alapján megalakult az 5. hadsereg törzse, amely döntő je-
lentőségű volt a hadsereg fejlesztésében.15 

Ugyanezen parancs alapján a Honvédelmi Minisztériumban 
Anyagi-technikai Főcsoportfőnökség jött létre. A parancs szerint a 
Fegyverzeti Csoportfőnökség a HM Tüzérparancsnokság 
alárendeltségéből az Anyagi-technikai Főcsoportfőnökség 
alárendeltségébe került 1961. augusztus 3-tól. Az új 
főcsoportfőnökség alárendeltségébe került még: a vezérkar 
anyagtervezési csoportfőnöksége, a páncélos- és gépjárműtechnikai 
csoportfőnökség, a Haditechnikai Intézet és a korábbi 
anyagnemfelelős fegyvernemi főnökségek (parancsnokságok) anyagi 
részlegei. 

A haderőnemi seregtest-parancsnokság létrehozása azt a nézetet 
alakította ki a katonai felsővezetésben, hogy a Honvédelmi 
Minisztériumra háruló feladatok jelentősen csökkentek, s ebből 
következően a jövőben "a HM az MN életének, kiképzésének elvi 
irányítója" lesz csupán. 

A honvédelmi miniszter a 0021/1961. számú parancsában az 
Anyagi-Technikai Főcsoportfőnökség feladatául a következőt szabta 
meg: „Az Anyagi és Technikai főcsoportfőnök a kiadott 
parancsaimnak megfelelően szervezze meg a korszerű anyagi 
gazdálkodást, biztosítsa a hadsereg rendelkezésére bocsájtott 
eszközök rendeltésszerű és gazdaságos felhasználását, szervezze a 
hadsereg korszerű technikával és harceszközökkel való 

                                                           
14  Markó: i. m. – 134 – 135. oldal. 
15  45 éves a Szárazföldi Parancsnokság. Szárazföldi Haderő. Különszám. Magyar 

Honvédség Szárazföldi Parancsnokság Kiadvány, 2006 
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átfegyverzését és ellátását.”16 

Az ebből kiinduló, 1961. szeptember 5-én megjelent szervezési 
intézkedést követően nagyméretű szervezeti változás és 
létszámcsökkenés következett be a Honvédelmi Minisztériumban. Az 
intézkedés nyomán többek  közt megszűnt a tüzérparancsnokság. 
Helyette a kiképzési főcsoportfönökség részeként, tüzér csoport-
főnökség létesült anyagi részleg nélkül.17 

Az MN Vegyivédelmi Parancsnokság helyett az MN Kiképzési 
Főcsoportfőnökség állományán belül létrejött az MN Vegyivédelmi 
Csoportfőnökség 5 fővel, az MN Anyagi – Technikai Főcsoport-
főnökség Önálló Vegyivédelmi – Anyagi osztály 6 fővel és az 5. HDS 
Vegyivédelmi osztály 8 fővel.18 

A Honvédelmi Miniszter 035/1961. számú parancsában 
bejelentette: „A Magyar Néphadsereg anyagi-technikai főcsoport-
főnökévé Lakatos Béla vezérőrnagyot miniszterhelyettesi rangban a 
Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány kinevezte.”19 

Az új alárendeltségbe kerüléssel egyidőben a Fegyverzeti 
Csoportfőnökségen megszünt az Ellenőrzési részleg. A csapatok 
fegyverzeti felszerelésének ellenőrzése a megalakult 5. 
Hadseregparancsnokság Fegyverzeti osztályának feladata lett. A 
főcsoportfőnökség létrehozásával egyidőben a Fegyverzeti Csoport-
főnökség alárendeltségéből az ipar által gyártott fegyverzeti anyagok 
átvételét végző Katonai Üzemi Megbizottak a HTI alárendeltségébe 
kerültek. Ezzel az intézkedéssel a csoportfőnökség részéről 
megszünt a gyártott anyagok minőségének alakulására való 
közvetlen ráhatás lehetősége. Az esetleges minőségi engedmények, 
reklamációk intézése bürokratikussá vált.20  

A főcsoportfőnökség szervezetében a Fegyverzeti Csoport-
főnökség megőrizte önállóságát, ezt bizonyítja a Honvédségi közlöny 
1962. évi 6. számában megjelent intézkedés: A Magyar Néphadsereg 
Anyagi és Technikai Főcsoportfőnökség fegyverzeti csoport-
                                                           
16  HL HM parancsok 1960 – 1963. 4. doboz 
17  Dr. Csabai Károly, dr. Móricz Lajos: Tények és adatok az 1945 és 1955 közötti 

évek magyar hadtörténetéhez. Hadtudomány, 1991/2. szám.  
18  Az 1961-ben történt fontosabb szervezési és személyi változások. 

www.mkle.net 
19  HL MN – KGY A II/B – 32/b.  
20  HL MN – KGY A II/B – 32. A Magyar Néphadsereg Fegyverzeti Szolgálat törté-

nete. 
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főnökének 6/1962. (HK 6.) Fe. Csf. számú utasítása az MH tisztjei, ht. 
és tsz. tiszthelyettesei önvédelmi és szolgálati pisztolyainak 
tárolásáról.21 

Az Anyagi és Technikai Főcsoportfőnökség 1963 janárjában 
részletes jelentést készített a Magyar Néphadsereg hároméves 
fejlesztéséről. A hadsereg 1959. január 1. és 1962. december 31. 
között 20,8 milliárd Ft-tal gazdálkodott, amelyből 9,5 milliárdot 
fejlesztésre fordított (ezen belül 156 millió rubel értékben szereztek 
be új – főképpen légvédelmi célú – haditechnikai eszközöket). A 
speciális import összege a három év alatt megközelítette az előző 11 
évben hasonló célra költött 166 millió rubeles összeget.22 

„A külföldi haditechnikai beszerzés a következőképpen oszlott 
meg: repülőtechnikára 41,9%, honi légvédelmi eszközökre 35,8%, 
páncélos technikára 10,2%, tüzérségi anyagra és csapatrakéta-
eszközökre 6,2%, híradó anyagra 2,1%, műszaki anyagra 1,6%, 
vegyivédelmi anyagokra 0,1%, gépjármű anyagokra 2,1% jutott. 
3,1 milliárd Ft-nyi eszközt itthon állítottak elő. Ennek megoszlása a 
következőképpen alakult: fegyverzet, lőszer, lokátor, lőelemképző 
68,8%, hiradástechnika 7,4%, műszaki anyagok 4,4%, vegyivédelmi 
anyagok 4,3%, gépjárműtechnika 15,1%.”23 

A néphadsereg még így is messze járt az optimális állapottól, 
egyes fegyvernemeknél és eszközcsoportoknál még így is 
anyaghiány mutatkozott. 

A Honvédelmi Miniszter a 0026/1963. számú, 1963. augusztus 17-
én kelt parancsában elrendelte a HM szervezeti módosítását 1963. 
szeptember 01-i hatállyal. E parancs értelmében a miniszter 
megállapította: 

„Pozítiv eredményeket hozott a technikai szervezetek átmeneti 
koncentrálása. A hadiipar ellenforradalom utáni átmeneti ziláltságát 
nagyrészt sikerült felszámolni, a termelést jelentősen fejleszteni, a 
kutatás, fejlesztés terén bizonyos összhangot megvalósítani. 
külünösen kiemelkedő eredménynek számít a korszerű páncélozott 
felderítő úszó gépkocsi hazai gyártásának megszervezése, nemcsak 

                                                           
21  Honvédségi közlöny 1962/6. szám – 64. oldal. www.mkle.net 
22  Germuska Pál: A magyar középgépipar. Hadiipari és haditechnikai termelés Magyaror-

szágon 1945 és 1980 között. Argumentum Kiadó, Budapest, 2014. – 309 – 310. oldal. 
23  Germuska: i. m.: - 310. oldal. 
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saját, hanem a Varsói Szerződés más országai számára is.”24 

A miniszter megparancsolta:  
"1/b. Az Anyagi és technikai Főcsoportfönökség eddig végzett 

munkájáért elismerésemet fejezem ki. A további fejlődés 
követelményeiből kiindulva szervezetét megszüntetem. Az 
állományába tartozott: 

 Páncélos és Gépjármű-Technikai Csoportfőnökség, 
valamint a Fegyverzeti Csoportfőnökség önálló szervezettel, 
közvetlen alárendeltségembe kerül. Új elnevezésük: 
Páncélos és Gépjármű-Technikai Főnökség, illetve 
Fegyverzeti Főnökség. 

 Anyagtervezési Csoportfőnökség a Vezérkar szervezetébe; 

 műszaki anyagi osztály a Műszaki Főnökség szervezetébe; 

 vegyivédelmi anyagi osztály a Vegyivédelmi Főnökség 
szervezetébe; 

 híradó anyagi osztály a Vezérkar Híradó Csoportfőnökség 
szervezetébe kerül.”25 

A 0026/1963. számú HM parancs alapvetően az 1961-ben 
végrehajtott átalakítás hibáinak beismerése. Ezt egy későbbi elemzés 
így foglalja össze: 

„A létszámcsökkentésből származó előnyök azonban eltörpültek 
ama hátrányok mögött, amelyek az átszervezés következtében 
felszínre jöttek. A minisztérium, miután a fegyvernemi főnökségek 
majdnem teljesen kikapcsolódtak a HM közvetlen csapatok 
vezetéséből, alkalmatlanná vált a gyakorlati jellegű főparancsnoksági 
funkciók ellátására. Az anyagtervezési csoportfőnökség 
átalárendelésével redukálódtak a vezérkar lehetőségei a tervező 
munkában és az ország háborúra való felkészítésére irányuló 
tevékenység koordinálásában. 

Az anyagi-technikai főcsoportfőnökség létrehozásában a felmerült 
problémák ellenére voltak pozítiv elemek is, amelyek a kibontakozó 
tudományos és technikai forradalom hatásának helyes felismerését 
tükrözték. Sajnálatos, hogy ezeket az akkori vezetés nem volt képes 
kellően kibontakoztatni. Gátló tényező volt ebben az is, hogy a 

                                                           
24  HL HM parancsok 1960 – 1963. 4. doboz. 
25  HL MH parancsok 1960 – 1963. 4. doboz. 
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szövetséges hadseregeknél az idő tájt nem volt még hasonló szerv. 

Az Egyesített Fegyveres Erők főparancsnoka által 1962-ben 
levezetett „DUNA-62” fedőnevű gyakorlat tapasztalatai rámutattak 
arra, hogy a minisztérium szervezete nem felel meg a 
főparancsnoksági feladatoknak. Azt is igazolta ez a gyakorlat, hogy 
túlzottak voltak a hadseregtörzs létrehozásakor a Honvédelmi 
Minisztérium különböző szerveinél végrehajtott létszámcsökkentések, 
s helytelen volt az az intézkedés, hogy a vezérkartól az anyagi-
technikai főcsoportfőnökséghez csoportosították át az anyagtervezési 
csoportfőnökséget. E tapasztalatokból adodó szükséges korrekciókra 
1963-ban került sor.”26 

A fegyverzeti rendszerek komplexitása felvetette a technikai 
szolgálati ágak integrációjának szükségességét. Az 1961-63. között 
működő anyagi-technikai integráció tapasztalatai alapján több 
elképzelés élt ezekben az években, több munkacsoport 
tevékenykedett, tudományos alapossággal igyekeztek megtalálni a 
továbblépés irányát. 

A munkacsoport egyik vezetője, Dr. Bencsik István mk. ezredes 
(később vezérőrnagy, jelenleg nyá. altábornagy) a 70-es években 
többször publikálta az elért eredményeket. 27 

Bencsik altábornagy úr így emlékszik vissza a kezdetekre: „a 
VKF elrendelte az ideiglenes rendszerszervezői csoport megalakí-
tását. A csoportban, annak munkájának megindulásakor, mind a 
technikai biztosításban, mind a hadtápbiztosításban részt vevő 
szervek szakágainak szakértői tevékenykedtek. Ezek: fegyverzeti 
szakágak, páncélos- és gépjárműtechnikai szakágak, vegyivédel-
mi, műszaki, híradó, repülő MMSZ, felderítő, haditechnikai fejlesz-
tés, REVA, pénzügy, a hadtáp szakágak képviselői. A technikai 
ágazatok képviselői az előző fejezetekben összegzett probléma-
körök feldolgozását végezték, míg a hadtáp szakágakat és egy-
ben a hadtáp törzset képviselő szakértő főleg a hadtáp szolgálata-
inál rendszerben lévő eszközök technikai biztosítási kérdéseivel 
és a két kialakulóban lévő nagy szervezeti rendszer (a technikai 
és a hadtáp) együttműködési kérdéseinek kidolgozásában nyújtott 

                                                           
26  Szervezeti változások: i. m. - 57 – 58. oldal. 
27  Dr. Bencsik István: Az anyagi-technikai biztosítás rendszerszervezése, a további 

előrelépés útján. Honvédelem, 1977/2T szám. 
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segítséget.”28 

Több doktori értekezés is készült ezekben az években, amelyek – 
igaz, különböző formában – érintették az integráció kérdését. A tel-
jesség igénye nélkül néhányat megemlítek: 

 Bokor Imre: Hadműveleti-harcászati rakéták anyagi-technikai 
biztosítása – 1966; 

 Rajkó István: A technikai biztosítás korszerűsítésének főbb 
kérdései az összfegyvernemi magasabbegységek harctevé-
kenységeiben – 1973; 

 Fehérvári Tamás: A csapatlégvédelmi rakétakomplexumok 
technikai kiszolgálásának korszerűsítése a 18 hónapos ki-
képzési rendszer és az egyesített technikai szolgálat kereté-
ben – 1986; 

 Csűrös János: A fegyverzeti és technikai biztosítás elmélete, 
rendszere és egyes fogalmainak elemzése – 1988.29 

A felsorolt tevékenységek szemléletesen mutatják, hogy a katonai 
tudomány művelői keresték a megoldást a felmerült problémákra.30 

Az integráció igénye a képzés területén is jelentkezett. A fegyver-
zeti szolgálat különböző szintjein vezető beosztásokban lévő tisztek 
harcászati-hadműveleti képzettségének emelése érdekében néhá-
nyan a ZMKA összfegyvernemi levelező tagozatán nyertek diplomát 
(közöttük Rózsa Lajos vezérőrnagy). A szükségletek növekedésének 
hatására, a Honvédelmi Miniszter 05/1974. számú, május 30-án kelt 
utasítása alapján a ZMKA páncélos és gépjármű tanszék kibővítésé-
vel megteremtődött a fegyverzeti szolgálat technikus tisztjei hadmű-
veleti-harcászati akadémiai szintű szakképzésének a feltétele. A le-
hetőség felhasználásával 1976 – 1980 között 29 fő végzett a tagoza-
ton.31  

                                                           
28  Bencsik István: Az anyagi-technikai rendszer (ATBR) szervezeti korszerűsítése 

(történelmi visszatekintés) Katonai Logisztika 2014/2. szám. – 104. oldal. 
29  Anyagi-Technikai, Egészségügyi biztosítás. HMVK Hadműveleti főcsoportfőnök-

ség Tudományos Munkaszervezési osztály Budapest, 1990.  
30  Dr. Gáspár Tibor: Az anyagi-technikai integráció megvalósulása. Katonai Logisz-

tika 2015/1. szám. – 61. oldal. 
31  HL MN – KGY A II/B – 32: A Magyar Néphadsereg Fegyverzeti Szolgálat törté-

nete. 
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A fegyverzeti, páncélos- és gépjárműtechnikai tanszék alapvető 
feladata volt a technikus tisztek olyan képzésének biztosítása, hogy 
„az adjon azonos végzettséget az akadémia jelenlegi (illetve 
perspektív) fegyvernemi és szakszolgálati tagozataival.” 

„A technikus tisztek felsőfokú képzésének programja tartalmazza 
az akadémia hallgatóival szemben támasztott általános követelmé-
nyeket, valamint speciális követelményként mindazon technikai bizto-
sítással, csapatgazdálkodással, a fegyverzet-technikai eszközök 
üzembentartásának szervezésével kapcsolatos ismereteket, amelyek 
a katonai-technikai tevékenység ellátásához szükségesek.”32 

A Honvédelmi Minisztérium 1976 – 1980. évi naptári tervének II/9. 
pontja egyesített javítószervezetek létrehozását határozta meg. A 
feladat felelőséül az MN Páncélos- és Gépjárműtechnikai 
Szolgálatfőnökséget jelölte ki. Két szervezési irányban kezdődött el a 
tevékenység.  

Azon helyőrségekben, ahol több katonai szervezet volt egy 
laktanyában, a meglévő páncélos- és gépjárműtechnikai javító- 
műhelyeket – béke időszakra – egy szervezetbe szervezték, a jobb 
kiszolgálás és a javítások minőségi szinvonala emelése érdekében. 
Az összevont javítószervezet állományát a többi katonai szervezet 
szakjavítóiból vezényléssel biztosították a bázisalakulat javító- 
szervezetéhez. A kisérlet igazából nem vált be, mivel a különböző 
alárendeltségű szervezetek érdekei nem mindig estek egybe, sok 
függött az emberi tényezőktől. Az együttműködésben résztvevő felek 
közötti igazságtétel az elöljáró szervezetek sok energiáját 
felemésztette.33 

A másik szervezési irányt az egyesített technikai szolgálatok és 
egyesített javítószervezetek kialakítása jelentette. Az egyesített 
technikai szolgálatban a páncélos- és gépjárműtechnikai, a 
fegyverzeti, a vegyivédelmi technikai, a műszaki technikai és híradó 
szolgálatok szakemberei vettek részt. A szervezés kisérletként jött 
létre, amelyben részt vettek a 9. gépesített lövész hadosztály kijelölt 
alakulatai, a 44. tüzérdandár, a 37. önálló pontonos hidász ezred és a 
31. honi vadászrepülő ezred. Ezen alakulatoknál az 
állománytáblában megjelentek az egyesített technikai szolgálatok és 
az egyesített javítószolgálatok. Az egyesített szolgálatot a 
                                                           
32  HL MN – KGY A II/B – 32 /b. – 96. oldal. 
33  HL MN KGY A II/b – 44. Az MN Páncélos és Gépjárműtechnikai Szolgálatfőnökség 

története. III. fejezet. - 165. oldal. 
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parancsnok technikai helyettese irányította, aki felelősként lett 
kijelölve az összes technikai eszközért. A parancsnok technikai 
helyettese a gépesített lövész hadosztálynál, a gépesített lövész és 
harckocsi ezredeknél páncélos- és gépjármű- mérnök, a tüzér 
alakulatoknál fegyverzeti mérnök, a műszaki alakulatnál műszaki 
mérnök, a repülőegységnél repülőmérnök lett.34 

A szervezetek működését az érintett szolgálati ágak többször 
ellenőrizték, a tapasztalatok alapján módosításokat kezdeményeztek. 
Egy 1979. évi ellenőrzést követően került kiadásra a 033/1979. 
számú PCGTSZF intézkedés, amely a kisérlet folytatását rendelte el, 
és a következő feladatokat határozta meg: 

 kisebb módosításokat kell végrehajtani a javító alegységek 
szervezeteinél; 

 pontosítást igényel az egyesített technikai szolgálat híradó-
, műszaki-, vegyivédelmi technikai főnök hatás- és jogköre, 
a hadtáp szolgálattal való együttműködés; 

 részletesebb szabályozást igényel az anyaggazdálkodás 
és az anyggazdálkodási szolgálat; 

 ki kell dolgozni a technikai kiszolgálás és javítás 
tervezésének egységesebb rendszerét, pontosítani a 
javításokkal kapcsolatos okmányokat; 

 felül kell vizsgálni a szakjavítók kiképzési programját.35  

Ez a kisérleti rendszer 1985-ig, a csapatszintű fegyverzeti és 
technikai integráció megvalósulásáig, kisebb korrekciókkal 
fennmaradt. 

Az Anyagi-Technikai Főcsoportfőnökség (a teljeskörű integráció) 
koncepcióját, szervezeti felépítését és munkafolyamatait, kapcsolati 
rendszerét a dr. Bencsik István mk. ezredes, MNVK Agt Csf I. h. által 
vezetett Anyagi-Technikai Biztosítás Rendszerszervező (ATB) mun-
kacsoport már 1983 tavaszára kidolgozta. A terv a HM Katonai Ta-
nács elé került felterjesztésre. Czinege Lajos honvédelmi miniszter az 
előterjesztést helyetteseivel véleményeztette, és alapvetően az MN 
Hadtáp Fcsf. véleménye alapján - aki nem akart az integrációban 
részt venni -, csak korlátozott terjedelemmel engedélyezte megvalósí-
tani a rendszert. Viszont el lehetett érni, hogy az FVT Főcsoportfőnök 
                                                           
34  HL MN KGY A II/b– 44 . III. fejezet - 166, oldal. 
35  HL MN KGY A II/6 – 44 III. fejezet - 167. oldal. 
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minden anyagi-technikai (közte a hadtápra és a repülő, illetve híradó 
ágazatra is) tevékenységre koordinációs hatáskört kapjon. 

A teljes nagyságú integráció megvalósítását később Oláh István 
honvédelmi miniszter rendelte el, melynek kidolgozását és érvényesí-
tését dr. Ungvár Gyula mk. vezérőrnagy munkacsoportja végezte el.36 

Ennek része volt a technikai és hadtáp szolgálati ágak összevoná-
sa, az anyagi-technikai integráció, amelynek eredményeként jött létre 
az MH Anyagi-Technikai Főcsoportfőnökség (MH ATFCSF-ség) több 
mint egyéves előkészítés után, 1989. december 01-én, a Magyar 
Honvédség Parancsnokság részeként.  

Az MH ATFCSF-ség megalakulásával egységes vezetés alá ke-
rült 17 anyagi-technikai szolgálat a Magyar Honvédség Parancs-
nokságán. 1990 – 1991-ben a fegyverzeti és technikai, valamint a 
hadtápszolgálatok közös szervezetbe vonásával megalakultak a ka-
tonai szervezetek anyagi-technikai szolgálatai, és megkezdődött a 
működés integrálása. 

A főcsoportfőnöki beosztásba Kiss Sándor mk. altábornagy, helyet-
teséül pedig Dr. Ungvár Gyula mk. vezérőrnagy került kinevezésre. 
Rövid idő után mindketten nyugállományba mentek, az új főcsoport-
főnök Geller István mk. vezérőrnagy, helyettese pedig Dobó Péter 
vezérőrnagy lett. 

Az anyagi-technikai integráció célja volt: a több évtizedes önálló 
fejlesztés alapján elkülönült szolgálatok munkaerő-, eszköz- és kész-
letállománya, pénzeszközei, valamint különféle (javító-, tároló-, szállí-
tó-, nyilvántartó- stb.) kapacitásai összevont, rugalmas és gazdasá-
gos felhasználásának és a szolgálati ágak, a katonai gazdálkodás 
egységes vezetésének megvalósítása. 

Az anyagi-technikai integráció tartalma volt: a szolgálatok egy-
séges vezetés alá rendelése; az új, egységes (integrált) szolgálat 
funkcionális szervezetben való megalakítása (szervezeti integráció); 
valamint egységes gazdálkodási módszerek kialakítása és alkalma-
zása a megfelelő gazdasági tevékenységekre (működési integráció). 

A főcsoportfőnökség szervezete és feladatrendszere magába fog-
lalta a beszerzést és a technológiai fejlesztés feladatait is.37  

                                                           
36  Dr. Bencsik István nyá. mk. altábornagy közlése. 
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A főcsoportfőnökség főbb szervezeti egységei a következők voltak: 

 MH Haditechnikai Csoportfőnökség; 

 MN Hadtáp Csoportfőnökség; 

 MH Hadigazdálkodási Csoportfőnökség; 

 MH Egészségügyi Szolgálatfőnökség; 

 MH Közlekedési Szolgálatfőnökség; 

 Főcsoportfőnökség közvetlen osztályok, alosztályok.38 

Az MH ATFCSF-ség rendeltetése volt a hadsereg anyagi, techni-
kai, egészségügyi, közlekedési biztosításának tervezése, szervezése, 
a végrehajtás MH-szintű szabályozása és szakfelügyelete. Gazdál-
kodásirányítási hatásköre kiterjedt a szervezetébe nem tartozó, más 
felsőszintű anyagi gazdálkodó szervezetekre is.  

Az MH csapatainál a parancsnokságok egyik vezető szerveként 
Anyagi-Technikai Főnökségek alakultak. Rendeltetésük volt az adott 
tagozat anyagi-technikai biztosításának tervezése, szervezése, veze-
tése és szakellenőrzése. A főnökségek szervezeti felépítése tagoza-
tonként változó volt, általában haditechnikai, hadtáp, egészségügyi és 
közlekedési szervekre tagozódott. 

Összefoglalva a leírtakat a következők állapíthatók meg. Az anyagi 
biztosítás történelmi kialakulása folyamán jött létre az integrált bizto-
sítási rendszer, ahol a különböző szakágak egységes követelmény-
támasztás és vezetés alatt valósították meg a hadsereg ellátási fel-
adatait. Ez a folyamat szakadt meg 1949-ben a Magyar Néphadse-
regben. A napi élet bizonyította az egységes rendszer hiányát. Több-
szöri kísérlet után, 1989-ben sikerült újra egységes rendszerbe szer-
vezni az anyagi-technikai biztosítást, napjainkban nevezünk logiszti-
kai támogatásnak. 
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37  Gáspár Tibor (szerk.): Katonai logisztika. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 
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KÉTSZÁZ ÉVE SZÜLETETT GÖRGEY ARTÚR 
ALTÁBORNAGY, A HADVEZÉR, HADERŐSZERVEZŐ, 
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VEGYÉSZKUTATÓ, 

A 170 ÉVES HONVÉDSÉG EGYIK ALAPÍTÓJA 
I. rész 
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Összefoglalás 
Magyarország a 2018-as évben ünnepli Görgey Artúr (1818-1916), az 
1848-1849-es magyar forradalom és szabadságharc főparancsnoka 
születésének 200. évfordulóját. Görgey, miután elhagyta a haderő 
kötelékét, a prágai egyetemen tanult kémiát 1845-1848 között. Disz-
szertációját a kókuszolaj zsírsavaiból írta, és a bécsi Akadémiai Köz-
lemények hasábjain publikálta le. Ezután Görgey hazája első hívó 
szavára ismét katonának állt. 

Kulcsszavak: Magyar Honvédség, katonai vezető, hadtudomány, 
kémia, logisztika, 170 éves a Honvédség 

Abstract: 
This year 2018 has seen Hungary to celebrate the 200th anniversary 
of Artúr Görgey’s birth (1818-1916), who was the commander of 
Hungarian Revolution and War of Independence in 1848-1849. 
After leaving the army, he graduated from chemistry at the University 
of Prague in years 1845 through 1848. His dissertation on examina-
tion of fatty acids of cocoanut oil had been published in the Report of 
Vienna Academy of Sciences. Görgey had volunteered for the de-
fence of his fatherland which has sent a first call for it. 

Keywords: Hungarian Defence Forces, military leader, military sci-
ence, chemistry, logistics, 170th anniversary of HDF 
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sity of Public Service KMDI, E-mail: hegedus.erno@hm.gov.hu, Orcid azonosító: 
0000-0001-8457-5044 
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Bevezetés 

A Magyar Honvédség – mint a szuverén magyar állam politikai ér-
dekérvényesítését szolgáló reguláris haderő – létrejöttét az 1848-as 
forradalom és szabadságharc időszakához köti a magyar hadtörté-
netírás. Ez a megállapítás – néhány előzmény figyelembevételével 
(amelyek szerint magyar reguláris haderő-elemek már a Rákóczi-
szabadságharc után megjelentek az osztrák császári haderőben, to-
vábbá hogy a magyar nemesi felkelés szabályzatai és vezényleti 
nyelve már magyar volt) – indokoltan szolgálhat jelen tanulmány kiin-
dulópontjaként. A tanulmány távolabbi célja, hogy – a nemzeti haderő 
fennállásának 170. évfordulóján – megvizsgálja a Magyar Honvédség 
alapításának körülményeit: mely katonai vezetők nevezhetők e szer-
vezet alapítóinak abban az értelemben, hogy a kiképzetlen újonc 
vagy irreguláris nemzetőr szervezetekből kiképzett reguláris haderőt 
hoztak létre, illetve tevékenyen részt vettek annak hadfelszereléssel 
történő ellátásában. Több nagy formátumú magyar katonai vezető és 
hadmérnök – pl. Klapka György, Mészáros Lázár, Kiss Károly, Láhner 
György stb. – neve mellett itt elsősorban egy olyan komplex szakmai 
háttérrel rendelkező személyiség neve merül fel, aki egyaránt részt 
vett a haderő szervezésében és kiképzésében, hadfelszereléssel va-
ló ellátásában, illetve a hadak vezetésében is, és mindhárom terüle-
ten jelentős eredményeket ért el. Ez a személy Görgey2 Artúr hon-
védtábornok. 

Görgey Artúr (1818 - 1916) utász-, majd testőrtiszt, honvéd altá-
bornagy, polgári képzettségét tekintve vegyészmérnök. Gyalog-, majd 
huszárezrednél teljesített szolgálatát követően az 1848 - 49-es forra-
dalom és szabadságharc idején a tüzérfelszerelések beszerzéséért 
felelős szakember, majd a mozgó nemzetőrség egyik felállítója, ké-
sőbb tábornok, a honvédsereg fővezére, végül hadügyminisztere. 
Hadtudományi területen több könyve, publikációja jelent meg, illetve a 
vegyészet területén is kiemelkedő eredményeket ért el, összességé-
ben több területen is sokat publikált. 1848 - 49-ben nem egészen egy 
évig állt az események középpontjában az akkor 31 esztendős Gör-
gey, a hadvezér, a haderőszervező és a katonai-műszaki szakember. 
Az 1868-ban alapított Honvédség felállításakor katonai szakértőként 
vették igénybe szaktudását, így e szervezetnek is egyik alapítója, 
ezáltal kétszeresen is a Honvédség alapítójának tekinthetjük. 

                                                           
2  Nevének y-nal történő írásmódját a tanulmány 6. pontjában tárgyaljuk.  
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Bár Görgey Artúr tábornok személyét – rendszerint aktuálpolitikai 
céloknak engedve – hosszú-hosszú évtizedeken keresztül méltatlanul 
kezelte a magyar közgondolkodás, napjainkra objektív történészek – 
Kosáry Domokos, Katona Tamás, Hermann Róbert – munkája nyo-
mán nyilvánvalóvá vált, hogy történelmünk egyik legnagyobb hadve-
zérét tisztelhetjük személyében. Görgey tábornok volt az, aki 1848-
ban a szabadságukért felkelők szervezetlen tömegéből szervezett, 
fegyelmezett, kiképzett hadsereget, a Magyar Honvédséget megala-
kította, létrehozta. A korabeli honvédség Európa-szerte csodálatot 
keltő hadműveleteit is Görgey Artúr honvéd tábornok irányította, ve-
zényelte, nem egy csatában saját életét is kockáztatva. Győzelmet 
győzelemre halmozva érkezett el hadvezéri pályájának csúcspontjá-
hoz, a tavaszi hadjárathoz, Buda várának 1849. május 21-i visszavé-
telével. A Magyar Honvédség Görgey emlékének adózva választotta 
ezt a napot a Magyar Honvédelem Napjának. Az utász végzettségű 
Görgey nemzetközileg elismert kémikusként a laurinsav felfedezője 
volt (a kókuszolajban).3  

 
1. ábra. Korabeli rézkarc a tábornokról 

                                                           
3  Dodekánsav (CH3(CH2)10COOH) 
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Ha ma Görgeyre emlékeznek, külföldön is a kiváló hadvezérre 
gondolnak, kinek tavaszi hadjáratát, vagy mesteri visszavonulását a 
túlerőben lévő orosz csapatok között, például az amerikai West Point-
i vagy a francia Saint Cyr-i katonai akadémiákon is tanítják. Azonban 
- Bonaparte Napóleonhoz hasonlóan (aki hadvezéri tevékenysége 
mellett különféle írásműveket is kibocsátott, illetve tollba mondta a 
CODE Napóleon polgári törvénykönyvet, továbbá maradandót alko-
tott Párizs várostervezésében és átépítésében, emellett különféle 
hidak és kikötők építésére is személyes hatást gyakorolt) - Görgey 
Artúr sem csak egyszerű katona volt. A tábornok vezérkari szintig vett 
részt katonai képzésben, emellett - az utász szakterülethez kötődően 
- a vegyészet és a kémia tudomány területén is jelentőset alkotott. 
Emellett hadiipar-szervezőként és haderőszervezőként is megállta a 
helyét, és a szabadságharcot követően számos hadtudományi jellegű 
írásművet is közreadott. 

Jelen tanulmány közelebbi célja ilyen módon Görgey Artúr – mint a 
magyar haderő egyik alapítója – szakmai életútjának vizsgálata, a 
katonai vezetői tevékenység vizsgálata mellett kitérve tudományos, 
katonai-műszaki, haderőszervező tevékenységére, illetve a forradal-
mat követő, majd a két világháború közötti, továbbá az 1945 és az 
1989 utáni megítélésének vizsgálatára. 

1. Tudományos tevékenysége  

1.1. Kutatásai és publikációi kémikusként 

Görgey Artúr 1818. január 30-án született a felvidéki Toporcon, el-
szegényedett nemesi családban. Tanulmányait Késmárkon kezdte. 
Tanár szeretett volna lenni, de apja, Görgey György utasítására kato-
nai pályára lépett. 1832 és 1836 között a tullni katonai utászakadémia 
hallgatója lett. Görgey „úgy vélte, hogy a jó hírű tullni katonai utászis-
kolában majd megismerkedik az őt érdeklő technikai és természettu-
dományos ismeretekkel. E reményében nem is csalódott. A monar-
chiában ugyanis a műszaki tisztképzésnek hagyományai voltak; az 
utászkart például még III. Károly szervezte, megindította a bécsi mér-
nöki iskolát, a későbbi hadmérnöki akadémiát, ahol többek közt Bo-
lyai János is tanult. A hadmérnöki akadémia mellett kora legszínvona-
lasabb technikai képzése a Korneuburgban, majd az Alsó-
Ausztriában, a Duna partján fekvő Tulln városában működő cs. kir. 
utászkari hadapródiskolában folyt. Ebben a tanintézetben Görgey 
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1832. novembertől 1836. szeptemberig egyévi előkészítő tanfolyamot 
és három rendes tanévet végzett.”4 

Görgey 1836-ban a császári-királyi 60. gyalogezred hadapródja 
lett, majd 1845-ben felfüggesztette katonai szolgálatát, és – a család 
régi barátjára, Rösler Gusztáv bányatanácsosra hallgatva, ugyanak-
kor az utász szakterülethez is kötődően – vegyészetet és kémiát kez-
dett tanulni a prágai Károly Egyetemen. Görgey egyetemi tanulmá-
nyait 1845 októberében kezdte el Európa egyik legrégibb alapítású 
egyetemének kémia tanszékén. Önálló tudományos munkát is vég-
zett, megoldotta a zsírsavhomológok elválasztását (sóik alkoholban 
való különböző oldékonysága révén). Kutatásának tudományos fel-
adata volt, hogy eldöntse, vajon a kókuszdióolajban kapronsav és 
kaprilsav5 mellett előfordul-e kaprinsav6 is. A kókuszdió olajának zsír-
savairól írott dolgozata 1848-ban két tudományos folyóiratban is meg-
jelent. E tanulmányával a kémikusok körében szakmai elismerést 
szerzett. Professzora tisztes ösztöndíjat és lakást biztosított neki.  

Görgey Redtenbacher kémikus professzor tanítványa volt. 
Redtenbacher eredetileg a prágai egyetem professzora volt, itt volt 
hallgatója, majd tanársegéde Görgey Artúr. Az osztrák tudósnak, a 
bécsi és prágai egyetemek tanárának több magyar kapcsolata is volt. 
Görgey Artúr a Redtenbacher vezette tanszéken jelentős önálló mun-
kát is végzett: új módszert fejlesztett ki a kókuszdió zsírsavainak elvá-
lasztására, és kimutatta, hogy a kókuszdióolajban a Liebig által felfe-
dezett zsírsavakon kívül kaprinsav és laurinsav7 is található. (Tehát 
nem Görgey fedezte fel a laurinsavat, Ő a kókuszzsírban írta le elő-
ször.) Ezzel a munkájával Görgey jelentős hírnevet szerzett azáltal, 
hogy az eredményeket a bécsi tudományos akadémia folyóirata és a 
Liebig által kiadott Annalen is közölte. Másik híres magyar tanítványa 
és később munkatársa volt Redtenbachernek, immár Bécsben, Than 

                                                           
4  Móra László: Görgey Artúr mint kémikus és haditechnikus. Technikatörténeti 

szemle, 20. évf. 1993. 139. o. 
5  C8H16O2. A kaprilsav egy szerves vegyület, szisztematikus neve oktánsav. 8 

szénatomból álló telített karbonsav. Megtalálható glicerinészter formában külön-
böző emlősök tejében, a kókuszolajban és a pálmaolajban is. (Wikipedia) 

6  C9H19COOH. A zsírsavak közé tartozó szénvegyület, melynek gliceridje a vaj-
ban, a kókuszolajban, továbbá más növényi zsiradékban és az állati szervezet-
ben is előfordul. (http://www.kislexikon.hu) 

7  Laurinsav (dodekánsav, laurát). C11H23-COOH, CH3(CH2)10COOH 
dodekánsav, telített karbonsav. (www.vilaglex.hu/Kemia/Html/Laurisav_.htm) 
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Károly.”8 Mint Redtenbacher tanítványa, és a negyvennyolcas sza-
badságharc egykori tüzére, Than Károly később tanulmányt írt Gör-
gey kémikusi tevékenységéről.9 Than Károly ebben leírta, hogy 
Redtenbacher professzor Görgeyről a legnagyobb elismeréssel be-
szélt. 

Az egyetemi tanulmányokkal együtt jártak a gyakorlati célú tanul-
mányutak, így 1846-ban a przibrami bányákat, kohókat, vasgyárakat 
kerestek fel, egy év múlva pedig mezőgazdasági mintaüzembe láto-
gattak.10  

Görgey jól végezte tanulmányait, így a lembergi egyetem tanárse-
gédjévé szerették volna kinevezni. Ő azonban Magyarországon akart 
vegyészi képzettségének megfelelő egyetemi beosztást kapni. Kémi-
ai tanulmányainak eredményeit a hazai mezőgazdaságban kívánta 
érvényesíteni. Hazatért, és szakdolgozatát („A kókuszolaj szilárd és 
folyékony zsírsavai”) már magyarországi birtokán, Toporcon írta.  

Egy nagyobb kölcsönből vegyszereket és laboratóriumi segédesz-
közöket rendelt, otthon is folytatta kísérleteit. Toporcon fejezte be 
dolgozatát, és küldte el 1848. május 21-én Redtenbacher professzor-
nak, aki olyan jónak találta, hogy bemutatta a bécsi tudományos aka-
démián, és két szaklapban is gondoskodott publikálásáról. A munka 
harmadik kiadása Ilosvay Lajos fordításában a Magyar Kémiai Folyó-
irat 1907. évfolyamában látott napvilágot. 

Ez több kémiai szaklapban is megjelent. Megpályázta a műegye-
temi kémiai tanszék átmenetileg megüresedett tanszékvezetői pozí-
cióját. Professzori kinevezésére azonban a forradalom kitörése és a 
katonai pálya folytatása miatt végül nem került sor. (Ugyanakkor a 
szabadságharc bukása után még csaknem hetven évig figyelemmel 
kísérte a kémia fejlődését, de politikai üldöztetése miatt nem válhatott 
újra e tudomány aktív művelőjévé.) Kutatási adatait később felhasz-
nálták, és minden nagyobb összefoglaló kémiai szakmunkában is 
megjelentették. 1907-ben Görgey dolgozatát magyarul is közreadták. 
Ő volt az első magyar kémikus, aki nemzetközi ismertségre tett szert. 

                                                           
8  Vámos Éva Katalin: Természettudósok három generációja Magyarországon, 

1849–1918 Technikatörténeti szemle 2005. évi 6. sz. 27. évf. 220. o. 
9  Than Károly: Egy magyar hadvezér mint chemikus. Budapesti Szemle 1893. évi 

3. sz. Vol. 74. No. 197. pp. 161–180. 
10  Móra László: Katonai sikereit elősegítették kémiai tanulmányai - 175 éve szüle-

tett Görgey Artúr. Magyar Tudomány, 1993. évi VIII. évfolyam 11. szám 2004. 
november. 
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Magyar kémikus tudósként első ízben Ő publikált külföldi folyóiratban. 
A hivatkozásainak száma referált folyóiratokban elérte a hatot. 

 
2. számú ábra. Emléktáblája a prágai egyetemen. 2012 tavaszán 

Prágában, a Kožná utca 8. sz. ház falán elhelyezték emléktábláját, a 
Prágában diákként és tanárként töltött éveinek emlékére 

2.2. Hadtudományi ismereteinek bővülése a testőrségi szolgálat 
során; tudományszervező tevékenysége 

Görgey képzett kémikus volt, de kérdés, hogy mennyire volt kép-
zett katona. 1837-ben előléptették hadnaggyá, majd a Magyar Nemes 
Testőrséghez került. Olvasta a hadtudományi irodalmat, benne a há-
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rom legnevesebb katonai teoretikus és szakíró, Károly főherceg, 
Jomini és Clausewitz műveit. Hermann Róbert szerint: „Görgey egyi-
ke volt a magyar hadsereg legképzettebb tisztjeinek: a tullni utászkari 
iskolában műszaki, a magyar nemesi testőrségben töltött évek 
során vezérkari képzettséget szerzett, hadapródként a gyalogos, 
huszártisztként a lovas szolgálat rejtelmeivel ismerkedett meg.”11 A 
testőrség egyfajta vezérkari akadémiaként funkcionált a korabeli had-
erőben. A bécsi udvarban megközelítőleg 1320 fő magyar nemes ifjú 
szolgált 1760 - 1848 között, általában öt évig a testőrség köteléké-
ben. Díszőrséget álltak a palotában, lovas kíséretet adtak az uralko-
dóház tagjainak, illetve futárküldetést teljesítettek. A testőrség díszel-
gő funkciója mellett rendkívül jelentős célkitűzés volt a korszerű kato-
nai ismeretek művelésének meghonosítása is, a testőrtisztek maga-
sabb katonai kiképzésben is részesültek. Komoly követelmény volt a 
folyamatos képzésben való részvétel. Az oktatás katonai gyakorla-
tokból, matematikai, hadi tudományokból, viselkedés-, tánc-, 
nyelvismeretekből állt. Görgey 1837 szeptemberében kerül a testőr-
séghez. Itt az említettek szerint a vezérkari képzéshez hasonló okta-
tásban részesült. Amikor letelt a testőrszolgálat ideje, Görgeyt a Ná-
dor-huszárezredhez vezényelték. 1842-től itt szolgált főhadnagyi 
rendfokozatban. 

Az 1848-as szabadságharc kitörésekor a Magyar Nemesi Testőr-
ség testőreinek többsége átállt a honvédseregbe, mint ahogy honvéd 
ruhát öltöttek jó néhányan a korábbi testőrök közül is - például Gör-
gey Artúr és Klapka György, akiknek felívelő forradalmi tiszti karrier-
jében jelentős szerepet játszott a korábban testőrségnél kapott ve-
zérkari képzés. 

1849-ben Görgey tábornok hadügyminiszterként is kapcsolatba ke-
rült a katonai felsőoktatás területével. „Június 14-én … Görgey Artúr 
hadügyminiszter … ha nem is a tudományegyetem hadi tanfolyama 
megindítására, de a Magyar Hadi Főtanoda újbóli megnyitására - 
melynek aligazgatója dr. Petzelt József honvéd alezredes, egyetemi 
tanár volt - több intézkedést adott ki, ám a tanítás a hadi események 
kedvezőtlen alakulása miatt már nem kezdődött el.”12 

                                                           
11  Hermann Róbert: 1848-1849. A magyar szabadságharc hadtörténete. Budapest, 

2001. 181. o. 
12  Ács Tibor: Hadi tanfolyam a Bölcsészeti Karon és a Pesti Egyetemi Légió 1848-

1849 - Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 22. Buda-
pest, 2001. 274. o. 
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A szabadságharc bukása után Görgey számos hadtudományi 
munka szerzője volt. Megírta hadtudományi igénnyel bíró visszaem-
lékezéseit, két memorandumot írt 1867-ben az új honvédség felállítá-
sához, majd – Demár János álnéven – részletesen reagált 
Dembinszki emlékirataira 1875-ben a Budapesti Szemlében.13 Gör-
geynek ez a „nagyszabású … munkája volt az első olyan szaktanul-
mány 1848-49 hadtörténetéről, amely a modern történettudomány 
szabályainak megfelelően visszakereshető és pontos hivatkozásokkal 
(több, mint százzal) tárgyalja a témát … Emlékiratainak megjelenését 
követően ebben a munkájában fejtette ki viszonylag részletesen a 
maga hadtudományi-stratégiai gondolatait.”14 

2.3. Logisztikai (anyagi vezérkari) ismeretei 

Logisztikai15 ismeretei elsősorban testőrségi szolgálata és az ott 
zajló vezérkari képzés során bővültek, emellett számos későbbi, a 
szabadságharc idejére datálható levelezése és ténykedése tanúsítja 
jártasságát e terület művelésében. A ma logisztikának nevezett 
anyagi vezérkari szolgálatot tanító tanárai is jó szakemberek voltak, 
mivel felkeltették érdeklődését a tárgy iránt, amely elősegítette tájé-
kozódását az ezekben az évtizedekben virágzásnak induló logisztikai 
irodalomban. A logisztika szakemberei tanultak az előző háborúk 
tapasztalataiból, melyekben az anyagi ellátás, főleg az élelem- és 
takarmányellátás rendkívüli problémákat okozott. Különös élességgel 
világította meg a kérdést Napóleon 1812-ben végbement oroszorszá-
gi hadjárata, mely elsősorban az élelemellátás megoldatlansága miatt 
katasztrófával végződött. A logisztika szakemberei e tapasztalatok 
alapján írásba foglalták és rendszerezték az egész ellátási rendszert, 
kezdve az élelem és takarmány beszerzésétől, a raktározáson át a 
szállításig.16 Görgey logisztikai szakismeretét a Kossuth Lajossal foly-
tatott levélváltása bizonyítja. Az 1848. november 1-jén írt levele az 
általános vezérkari szolgálattal foglalkozik. A magasabbegységek 
                                                           
13  Görgey Artúr (Demár János álnéven): Dembinszki emlékiratai I. – V. rész. Bu-

dapesti Szemle, 1875. 
14  Hermann Róbert (szerk.): Görgei Artúr válogatott írásai. Zrínyi Kiadó, Budapest, 

2018. 37-38. o. 
15  A logisztika kifejezést a napóleoni háborúk francia haderejében használták elő-

ször (loger – hadtáp- illetve gazdásztiszt), így az 1848-as forradalom és szabad-
ságharc idejére – többek között Jomini teoretikusi munkássága következtében is 
– már ismert volt. 

16  Perjés Géza: Az élelemellátás kérdése Napóleon oroszországi hadjáratában. 
Századok, 1963.528-566. o.; Perjés Géza: Hadseregélelmezés, logisztika és 
stratégia a vasutak elterjedése előtti kétszáz esztendőben. Hadtörténelmi Köz-
lemények, 1963. 1. sz. 216-281. o. 
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szervezetének és ügymenetének ismeretében javasolja „a különböző 
katonai szolgálati ágak megszervezését”, kéri, hogy „térképek, rova-
tos táblák és más szükségletek" vásárlására pénzt utaljanak ki, egy 
nappal később pedig, hogy „a táborkarnál egy irattári hivatal 
állíttassék fel.”17 1848. december 9-én kelt levelében „tábori 
intendatura", azaz logisztikai törzs felállítására tesz javaslatot. Így 
kezdi felterjesztését: „A feldunai hadsereg egyik legnagyobb hiánya a 
létszámi kimutatásban, s következőleg az élelmezésben is csaknem 
általában uralkodó rendetlenség." Megoldás az lenne, ha minden 
dandárhoz hadbiztost rendelnének. A menetek tervezését, az elszál-
lásolást az intendáns végezze, de az ő dolga lenne az is, hogy a 
hadműveleti terület eltartóképességéről „alapos statisztikai adatokat 
szerezzen ... meg lévén mutatva tapasztalás által, hogy a legzseniáli-
sabb tervek merő fellegvárak maradtak, ha azok készítésénél a sta-
tisztikai adatok számbavétele elhanyagoltatott." Majd pontokba foglal-
ja az intendáns feladatait menetek tervezésénél.18 

Görgey pályafutásának korai szakaszában olyan katonai szervezet 
parancsnoka is volt, amelynek működésében jelentős szerepet szán-
tak a korszak korszerű szállítási formáinak – a vasútnak és a 
gőzhajónak. Görgey 1848 augusztus 27-én kapta meg honvédőrna-
gyi kinevezését, és a tiszáninneni önkéntesen mozgó nemzetőr-
ség parancsnokaként Szolnokra került. A nemzetőr erők telepítésé-
nél már figyelembe vették a Szolnok-Budapest, illetve a Budapest-
Vác vasútvonal által adódó csapatszállítási lehetőségeket, illetve a 
folyami szállítás lehetőségeit is.19 Görgey szolnoki szervező munkája 
tíz napra és egy nemzetőr zászlóalj felállítására korlátozódott. 

Görgey katonai vezetői tevékenysége során is többször megnyilat-
kozott a haderő hadtápellátásának kérdéseivel kapcsolatban. 1849 
februárjában Kossuth a politikailag hozzá közel álló, katonai végzett-
séggel nem rendelkező Henryk Dembińskit nevezte ki fővezérnek, aki 
Klapka seregét Miskolcra rendelte. Dembiński fővezérré való kineve-
zése a feldunai hadtest tisztikarában már február közepén ellenérzést 
szült. Dembiński és Görgey együttműködési kísérlete hamar kudarc-
ba fulladt. Görgey - egyebek mellett - nehezményezte, hogy az új fő-

                                                           
17  Hermann Róbert (szerk.): Kossuth Lajos és Görgey Artúr levelezése, 1848-

1849. Budapest, 2001. In: Millenniumi Magyar Történelem. Források. 73-74. o. 
18  Hermann Róbert (szerk.): Kossuth Lajos és Görgey Artúr levelezése, 1848-

1849. Budapest, 2001. In: Millenniumi Magyar Történelem. Források. 171-172. o. 
19  Hermann Róbert: 1848-1849. A magyar szabadságharc hadtörténete. Budapest, 

2001. 50. o. 
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vezér az ő tudta nélkül rendelkezik a hadosztályparancsnokokkal, és 
hogy a hadsereg ellátásának központosítása fejetlenséghez vezet. 

3. Hadiipar-szervezői és fegyverzetianyag-ellátási 
tevékenysége a Honvédségben 

Görgeyt a március 15-ei események hírei komolyan foglalkoztat-
ták. A kormány május 17-én, a honvédség megszervezésére kiadott 
felhívására nem sokkal később Pestre utazott, és jelentkezett a had-
seregbe. Görgeyt, mint volt (huszár) főhadnagyot honvéd századosi 
ranggal osztották be a Győrött szerveződő 5. honvédzászlóaljba.  

Az 1848 májusában létrejövő „nemzetőrség, valamint az első hon-
védzászlóaljak felállítása lényegében már az önálló magyar hadügy 
kezdetét jelenti”.20 E haderőszervezési folyamatban vett részt Gör-
gey, amikor 1848 júliusában berendelték Batthyány Lajos miniszter-
elnök katonai irodájába (katonai) titkárnak, majd az Országos Nem-
zetőrségi Haditanács fegyverfelügyelői osztályának titkára lett. 
Konstantinápolyba, majd Szmirnába kellett utaznia, hogy fegyvere-
ket vásároljon. A szabadságharc haderejében a lőfegyverek többsé-
ge gyutacsos, valamint „lőkupakos" (csappantyús) lőfegyverekből, 
kisebb részben kovás puskákból állott. A csappantyúk és gyutacsok 
Magyarországon nem készültek, ezeket a monarchia hadserege 
számára Ausztriában állították elő. A bécsújhelyi állami fegyvergyár-
ban gyutacsot, valamint Prágában a Sellier és Bellot gyárban csap-
pantyúkat gyártottak. Ezért Görgey előbb Bécsbe utazott, és a bécs-
újhelyi lőszergyárat tanulmányozta. Július 20-án Bécsújhelyre ment 
gyutacsokért, majd az osztrák hadügyminisztérium engedélyével in-
tézte nagyobb mennyiségű készlet szállítását. A kívánt mennyiséget 
megszerezte a bécsújhelyi tüzérszertárból. 1848. július 21-én hivatali 
főnöke, Marziani György ezredes Görgeyt egymillió lőkupak (csap-
pantyú) megrendelésére Prágába küldte, és ehhez egy hónapig ér-
vényes útlevelet kapott. Prágában szerződést kötött a Sellier és Bellot 
céggel. Ezek szerint a Sellier és Bellot gyár köteles katonai 
lőkupakgyárat berendezni Budapesten. Ehhez a felállítandó gyár 
megbízott igazgatóját, művezetőjét és az alkalmazott munkásokat 
oktatják, bevezetik őket a szabványos hatszögű svájci formában elő-
állítandó lőkupakok készítésének és töltésének, továbbá fényezésé-

                                                           
20  Liptai Ervin (szerk.): Magyarország hadtörténete Zrínyi Kiadó, Budapest, 1985 I. 

köt. 456-457. o. 
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nek részmunkálataiba. Az általuk birtokolt gyártási eljárásokat átad-
ják. Mindezek fejében a m. kir. minisztérium évi 20 millió lőkupakot 
rendel, melyet a szállításkor kifizet.  

Görgey útjáról visszatérve, 1848. július 18-án írt jelentésében rész-
letesen beszámol a végzett munkáról, és tapasztalatai alapján javas-
latot terjeszt elő a Budapesten létesülő gyártás megszervezésére. 
Görgey szakmailag, mint kísérletező vegyész, helyesen ismerte fel, 
hogy a gyártás kulcskérdése a préselt rézkupakokba kerülő robban-
tóanyag elkészítése és töltése, melyhez kellő ismerettel nálunk senki 
nem rendelkezett. (A veszélyes munkát később a pesti, majd a nagy-
váradi lőszergyárban külföldi vegyész, a francia Chateau végezte). 
Javaslatot tett az alkalmazandó technológiára is. A gyár vezetésére 
olyan vegyészt javasolt, akinek katonai képzettsége is van, feltehető-
en magára célozva. 1848. augusztus 27-én Görgey javaslatot tett 
Batthyány miniszterelnöknek egy lőkupak (kémiai működésű csap-
pantyú, gyutacs) gyár felállítására, hogy a magyar haderő tragikus 
lőszerhiányán segítsen. Elképzelését a hadügyminisztérium, majd 
Kossuth is jónak és megvalósítandónak tartotta. Ezért a 
lőkupakszállításról és a lőkupakgyár felállításáról 1848. augusztus 
30-án kiadott rendeletében Kossuth pénzügyminiszter elfogadta a 
javasolt 20 millió lőkupak legyártásának határidejét és árát. Kossuth 
elégedett volt Görgey működésével, erre vall, hogy Ludvigh János 
képviselőnek, későbbi kormánybiztosnak ez időben azt mondta, hogy 
a honvédtisztek között csak egy szervező tehetséget ismer, Görgey 
századost, belőle lesz majd a jövő hadügyminisztere.  

A teljes körű meghatalmazás birtokában Görgey 1848. szept. 1-jén 
hosszú levelet intéz a prágai gyárosokhoz, és ebben a velük kötendő 
szerződés részleteit szabatosan újra megismétli: a gyár személyze-
tének betanítása, tapasztalatok átadása, évi 20 millió lőkupak szállí-
tása, ennek rövid határidőn belüli megkezdése stb. Azt is kiköti, hogy 
a szállítmányok átvételénél próbákat vegyenek, a meg nem felelőket 
pedig a gyár költségére visszaküldik, továbbá az esedékes határidők 
elmulasztása esetén az érintett szállítás árát 10%-kal csökkentik. A 
tervezett gyár azonban végül nem valósult meg. Marziani ezredest, 
akiről kiderült, hogy a fegyvergyártást lassítani igyekezett, leváltották, 
helyét Láhner György foglalta el, a későbbi aradi vértanúk egyik tá-
bornoka. A hazai lőszergyártás a pesti Újépületben, továbbá a Pesti 
Hengermalom gépműhelyében és vidéken is megindult, illetve folyta-
tódott. 
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3. számú ábra. 3 fontos ágyú az 1848-as szabadságharcból 

Habár – a kezdeti elképzelések szerint – Görgeyt tették volna meg 
a gyár igazgatójává, de azután katonai tapasztalatai miatt inkább a 
harcoló alakulatokhoz osztották be. 1848 szeptemberétől csapatpa-
rancsnoki beosztásokat látott el, azonban Görgey későbbi pályafutá-
sa során is részt vett a fegyverzeti anyagellátás kérdéseinek szerve-
zésében, irányításában. A budai vár bevétele után Görgey utasította 
a tábori lőszerraktár parancsnokát, hogy állítson fel tüzér szám-
vevőséget 6 tüzértiszt vezetésével, két munkásszázad erővel. A 
szervezet feladata a lőszerellátás felügyelete, illetve a raktározás 
és az ellátás megszervezése volt. A parancs szerint a lőszer-
főraktárnak Pesten kellett települnie.21  

1848 júniusában Görgey cikket jelentetett meg a honvédsereg 
egyenruházatának kérdéseiről.22 

Később hadügyminiszterként Görgey tábornok alárendeltségébe 
tartozott a szabadságharc magyar haderejének teljes ellátási rend-
szere. 

                                                           
21  Dr. Gáspár Tibor: A fegyver- és lőszerbiztosítás hazai történetének fontosabb 

tanulságai. PhD értekezés. ZMNE, 2008. 20. o. 
22  Görgey Artúr: A honvédsereg egyenruhájáról. Budapest, 1848. június 5. In.: 

Hermann Róbert (szerk.): Görgei Artúr válogatott írásai. Zrínyi Kiadó, Budapest, 
2018. 67. o. 
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4. Katonai tevékenysége 

4.1. A mozgó nemzetőrség parancsnokságától az ozorai győze-
lemig és a schwehati helytállásig 

A Győrött szerveződő 5. honvédzászlóaljban teljesített szolgálatát 
követően Szolnokon szolgált, mint a mozgó nemzetőrség parancsno-
ka. Szeptember 23-án Batthyány Szolnokról a Csepel-szigetre ren-
delte, hogy akadályozza meg Roth és Philippovich tábornokok csapa-
tainak Jellasics seregével való egyesülését. Mint a Csepel-sziget ka-
tonai parancsnoka elfogatta a két Zichy testvért (Ödönt és Pált), akik-
nél Jellasicstól kapott menlevelet, illetve röpiratokat találtak, majd a 
rögtönítélő bíróság elnökeként Ödönt hazaárulás vádjával felakasz-
tatta, Pál ügyét pedig átadta a polgári bíróságnak. 

Jellasics 1848. szeptember 11-én történt támadása után szeptem-
ber 21-én magyar földre lépett a bán tartalék hadteste is (Roth-
hadtest). A 9000 fős hadtest feladata Jellasics jobb szárnyának vé-
delme volt, és terv szerint Székesfehérvárnál egyesült volna a fő-
erőkkel. A magyar hadvezetés tudott Roth közeledéséről, és hadteste 
erőinek semlegesítésére 1848. október 2-án Móga János fővezér 
Perczel Mór nemzetőr ezredes alárendeltségében az Ercsinél gyüle-
kező 5. hadoszlop parancsnokává nevezte ki Görgeyt, Perczel pedig 
az előcsapat (2 gyalog- és 2 lovasszázad, 1 üteg) vezetésével bízta 
meg. A hadvezetés utasította Perczel Mór nemzetőr ezredest, hogy a 
saját és Görgey Artúr honvéd őrnagy parancsnoksága alatt álló nem-
zetőrökkel állja el a Székesfehérvárra dél felől vezető utakat. Görgey 
október 4-én Tác helységig vonult, és megütközött két század horvát 
határőrrel, majd éjjel Soponyánál ismét szétkergette őket. Amikor el-
vágta visszavonulásuk útját, az ellenséges alakulat parancsnoka, 
Alois Haas százados ezer emberével letette a fegyvert. Amikor 
Philippovich tábornok értesült elővédjének sorsáról, megpróbált Ozo-
ra felé menekülni, és csapatainak teljes bekerítését október 7-én 
csak Perczel késése akadályozta meg: a horvát csapatokat észak 
felől Perczel, dél felől a Csapó Vilmos vezette tolnai népfelkelés, ke-
letről Görgey zárta körül. A magyar haderő a szabadságharc törté-
netében az ozorai ütközetnél ejtett egyszerre legtöbb hadifoglyot, 
mintegy 9000 főt és felszerelésüket. Az ozorai diadalt követően Gör-
geyt honvédezredessé nevezték ki, és a Móga János tábornok vezet-
te feldunai hadsereghez helyezték át, ahol az elővéd dandárparancs-
noka lett.  
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Októberben honvéd tábornokká (vezérőrnaggyá) nevezték ki. A 
schwechati csatában a magyar hadak centrumának a parancsnoka 
volt. A schwechati csata során, 1848. október 30-án a Bécs melletti 
Schwechat falu közelében a Móga János vezette magyar sereg vere-
séget szenvedett a Windisch-Grätz vezette császári haderőtől. Előző-
leg Windisch-Grätz rövid idő alatt a császári haderő jelentős részét 
átcsoportosította Bécs alá.  

A várakozás ideje alatt így az erőviszonyok végérvényesen eltolód-
tak a császáriak javára. Október 23-ára Windisch-Grätz mintegy 
nyolcvanezer katonával és 210 löveggel rendelkezett, míg a magyar 
haderő létszáma nem érte el a harmincezer főt. A harcképességet 
tekintve a császáriak fölénye még ennél is nyomasztóbb volt. A csata 
során a jobb szárnyon a Guyon Richárd vezette dandár mintegy húsz 
perces küzdelem után szuronyrohammal bevette Mannswörth falut, a 
bal szárnyon pedig Répásy ezredes dandára késve vonult fel. Ez azt 
eredményezte, hogy a magyar hadrend ferde vonalat vett fel. Fennállt 
a veszély, hogy az így kialakuló résbe benyomuló ellenség oldalba 
támadhatja a magyar centrumot, Móga ezért a Görgey Artúr vezette 
centrum visszavonulását rendelte el.  

Felismerte a magyar bal szárny késése miatt kialakult helyzetet 
Jellasics is, mert utasította Franz Lichtenstein altábornagy lovashad-
osztályát, hogy kerüljön a magyar centrum hátába. Egyidejűleg Karl 
Zeisberg vezérőrnagy irányításával erős tüzérségi tűz alá vették Gör-
gey csapatait. Görgey csapatainak nagy részét tapasztalatlan nem-
zetőrök és népfelkelők alkották, akik az ágyútűztől és a gyors vissza-
vonulástól megijedtek, és tömegesen megfutottak. Görgey lovasság-
gal fedezte a csapatok visszavonulását, és megmentette a lövegeket 
is.  

A csatában szerzett és korábbi érdemei alapján Görgey Artúrt is-
mét tábornokká léptették elő, és kinevezték a feldunai hadsereg pa-
rancsnokává. 

4.2. A téli hadjárat 

Az 1848-49-es szabadságharc téli hadjárata során a hadművelet 
célja az volt, hogy Görgey elvonja az osztrák főerőt a Tisza vonalától 
a felvidéki bányavárosok felé, és egy megerősödött hadsereggel tér-
jen vissza a küzdelembe. A kormány ekkor Debrecenben tartózko-
dott. A haditerv sarkpontja az a kérdés volt, vajon üldözik-e őt a csá-
száriak vagy egyenesen Debrecen ellen vonulnak.  
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Görgey felső-magyarországi hadművelete három részre osztható:  
- Lipótvár felmentése, 
- a bányavárosokba való kitérés és a hadtest egy hétig tartó 

pihentetése, 
- végül menet a Szepességbe és innen Eperjes-Kassa kör-

nyékére.  

A Görgey Artúr tábornok parancsnoksága alatt álló Feldunai Had-
test a tél elején azt a parancsot kapta, hogy vonuljon vissza a Tisza 
vonala mögé, hogy onnan az összpontosított magyar forradalmi se-
reg központi támadással semmisíthesse meg az ország központját és 
fővárosát is birtokló osztrák császári hadat. Mivel 1848 decemberé-
ben az osztrákok már elfoglalták Budát, Görgey Komáromból a felvi-
déki bányavárosokon átvonulva tervezte meg a Tiszához való kiju-
tást. A több oszlopban előrenyomuló honvéd seregtesteket szorosan 
követték császári üldözőik, kisebb-nagyobb csatározásokba is keve-
redve velük. Windisch-Grätz teljes erővel jóllehet csak két hétig kö-
vette, üldözését a cs. kir. mellékerőkre bízta, de ez az időnyereség 
lehetővé tette Perczel számára, hogy újjászervezze hadtestét. Míg a 
Görgey vezette fősereg több vesztes csata után, de mégis biztonsá-
gosan megérkezett Besztercebányára, addig a kimerült és pár napig 
Körmöcbányán erőt gyűjtő, Aulich Lajos ezredes által vezetett honvéd 
seregtestet körbevette és elszigetelte a túlerőben lévő ellenség. A 
rengeteg értékes hadianyagot, ágyúkat, tüzérségi muníciót szekere-
ken szállító seregtest előtt a lehetséges utakat az erős tüzérséggel 
rendelkező, jól beásott császári sereg elállta. Görgeytől, ill. Beszter-
cebányától pedig a meredek s nagyobb tömeg vagy szekerek számá-
ra járhatatlan Körmöci-hegység választotta el őket. Ekkor merült fel 
egy Körmöci-hegységben húzódó, régi, beomlott bányászati alagút 
felhasználásának lehetősége. Az egykor sziklás gerince alá, egy 
olyan ponton, ahol az jelentős mértékben elkeskenyedik, korábban a 
bányászok egy 40 méter hosszú alagutat ástak. (Ezen át jutott el 
egykoron a besztercei oldalon kitermelt arany a körmöcbányai királyi 
pénzverdébe.) Az utász képzettséggel is rendelkező Görgey paran-
csára az Aulich-hadosztály két utászszázada egy nap megfeszített 
munkával újra kiásta, kiszélesítette és megfelelően alá is dúcolta a 
mindössze 2,5 m széles alagutat olyannyira, hogy azon 1849. január 
24-én éjszaka az üldözői elől menekülő teljes hadosztály átkelhetett. 
Az utászok heroikus teljesítményének hála, sikeresen kitörtek a beke-
rítésből, megmentették a tüzérséget, a társzekereken magukkal ho-
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zott készleteket, és egyesülni tudtak Görgey főseregével. Az alagút 
ma Görgey Artúr tábornok nevét viseli. 

 
4. számú ábra. A „Görgey alagút”, amelyen keresztül magyar csapa-

tok – az Aulich-hadosztály – erői vonultak át 

Az osztrák parancsnokságnak eleinte fogalma sem volt arról, hogy 
a hadjárat során Görgey mit tervez (tartottak attól, hogy Bécs, illetve 
Olmütz felé fordul), ezért jelentős erőket hagytak Pest-Budán és kör-
nyékén, valamint a morva határon. Mire kiismerték a haditervet, Gör-
gey már időt nyert. Az üldözőkkel (Götz, Csorich, Jablonowski és 
Schlik), a folyamatos utóvédharcokat nem számítva háromszor bo-
csátkozott ütközetbe: Szélaknánál és Hodrusbányánál vereséget 
szenvedett, a Branyiszkói-hágónál Guyon Richárd csapatai viszont 
kierőszakolták az áttörést, ezzel szabaddá téve az átkelést Eperjes, 
illetve Kassa felé. Jóllehet Lipótvárat nem sikerült felmenteni, és a 
bányavárosokban sem tölthettek kellő időt, Görgey hadjárata stra-
tégiai szempontból sikeres volt: az így nyert idő alatt sikerült meg-
szilárdítania a Tisza melletti magyar ellenállás vonalát, a feldunai 
hadsereget pedig sikerült ütőképes egységgé kovácsolnia. Görgey 
serege Kassán egyesült a Klapka-vezette felső-tiszai hadsereggel. 
Görgey a téli hadjárat sikeréért megkapta a Magyar Katonai Ér-
demrend II. osztályát.  

4.3. A tavaszi hadjárat 

1849. március 30-án Kossuth (Vetter Antal betegsége idejére) ide-
iglenes fővezérré nevezte ki Görgeyt. Vezetésével április elején in-
dult meg a támadó hadművelet. A műveleti terv szerint ez a csá-
szári csapatok bekerítésére irányult, melyet átkaroló hadművelettel 



Katonai Logisztika 2018. évi 1-2. szám 

264 

kívántak elérni. Létszámát tekintve Windisch-Grätz volt fölényben, de 
a manőverező jellegű magyar haditerv kiegyenlíthette a hátrányt. A 
honvéd vezérkar — elsősorban Görgey Artúr és Klapka György által 
kidolgozott — terve az volt, hogy a magyar erők mintegy harmadré-
sze állásba megy Hatvan előtt, és várja az osztrák támadást, mintha 
ez lenne a fő hadsereg. Közben a többiek egy délnyugati kerülővel az 
osztrákok hátába kerülnek. A terv lényege az volt, hogy a VII., a leg-
erősebb hadtest Hatvannál állva magára vonja a császári-királyi fő-
vezér figyelmét, míg három másik hadtest (I., II., III.) igyekszik az el-
lenséges fősereg hátába kerülni, és elvágni azt a fővárostól. A terv 
igen kockázatos volt. Ha Windisch-Grätz rájön, hogy Hatvannál nem 
az egész magyar hadsereg áll, s szétveri a VII. hadtestet, könnyen ő 
kerülhet a magyar főerők hátába, és elvághatja őket hadműveleti bá-
zisuktól. A bekerítés egy elterelő hadművelet sikerességétől függött, 
melyet a VII. hadtestnek a fősereg látszatát keltve Hatvan környékén 
kellett végrehajtania. Eközben az I., II. és III. hadtesteknek kellett a 
Jászságon át megkerülnie az ellenséges sereget. A terv szerint a 
négy hadtestnek április 7-én egyesült támadást kellett intéznie a csá-
szári csapatok ellen, és siker esetén a főerőket elvágták volna Pest-
től.  

Az első összeütközésre a császári csapatokkal Hatvannál (1849. 
április 2.) került sor, amikor a gyöngyösi országúton menetelő VII. 
hadtest keveredett kisebb csatározásba Schlik felderítő elővédjével. 
Április 2-án a VII. hadtest megindult Hort és Hatvan felé. A Hatvanból 
előnyomuló osztrák Schlik-hadtest élén a Parrot-dandár haladt, ame-
lyet Schlik arra utasított, hogy nyomuljon előre Hort ellen, és kénysze-
rítse a magyarokat erejük felfedésére. Parrot csapatai délután 1 óra 
tájban azonban beleütköztek Gáspár és Poeltenberg csatarendben 
lévő hadosztályaiba. Erre Schlik utasította a Künigl- és Fiedler-
gyalogdandárt, valamint a Montenuovo-lovasdandárt, hogy támadja-
nak. Az ütközet délután három óráig nagyobb részt ágyúzásra korlá-
tozódott: Gáspár várta, hogy a hadtestből Ecsedre kikülönített két 
lovasszázad és a Csányba kikülönített Liptay-dandár megérkezze-
nek, Schlik csapatai pedig képtelenek voltak tért nyerni. Délután 2-kor 
Poeltenberg azt jelentette Görgeynek, hogy a csapatok felállítása vál-
tozatlan, és hogy a Liptay-dandár beérkezése után megtámadja a 
szőlőhegyeket. Délután 3 órára megérkeztek a VII. hadtest kikülöní-
tett csapatai, és megérkezett a parancs az ellenség megtámadására. 
Erre Gáspár a Poeltenberg-hadosztályból a Kossuth- és Zámbelly-
dandárt az ellenség balszárnyának átkarolására küldte. Ide utasította 
a Liptay-dandárt is. A Zámbelly Lajos alezredes vezette két löveg és 
egy lovasszázad oldalba fogta az ellenséges balszárnyat, a Liptay-
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dandár pedig a jobbszárnyon nyomult előre. Ezalatt a Gáspár-
hadosztály a hort-hatvani úton foglalt állást, nem mozdulva sem elő-
re, sem hátra, hogy időt adjon Poeltenbergnek az átkarolás végrehaj-
tására. Schlik visszavonult a Hatvan és Hort közötti szőlőhegyekre, 
de a Liptay-dandár és a Poeltenberg-hadosztály többi csapatai ide is 
követték, és megkezdték a Hatvan elleni koncentrikus előnyomulást. 
Schlik erre a Zagyva-híd előtti magaslatokra vonta vissza tüzérsége 
és gyalogsága egy részét, utászaival egy hadihidat veretett a Zagy-
ván, majd megkezdte Hatvan kiürítését. Döntésébe az is közreját-
szott, hogy Damjanich III. hadtestéből a Wysocki-hadosztály is Gás-
pár segítségére sietett, és Schlik észrevette a közeledő hadoszlopot. 
A visszavonulást a Zagyva-hidat védő cs. kir. gyalogság fedezte, és 
mindkét hidat sikerült lebontania. Mire a Wysocki-hadosztály megér-
kezett, Schlik feladta Hatvant, és lovasságával Bag és Hatvan közé, 
gyalogságával és tüzérségével Aszódra, majd Gödöllőre vonult visz-
sza. Az ütközet magyar győzelemmel ért véget, Schlik csapatait Hat-
van mögé sikerült szorítania Gáspár és Poeltenberg csapatainak. Az 
osztrák veszteség mintegy 200 fő volt, míg a magyar elérte a 150 
főt.23 A hort–hatvani csata legfőbb eredményeképpen a VII. hadtest 
biztosítani tudta a Zagyva-vonal ellenőrzését. 

Április 4-én, a Klapka-vezette I. hadtest 11 000 katonával és 40 lö-
veggel Tápióbicskénél előzetes felderítés nélkül vonult be a faluba. 
A császári sereg Jellasics hadteste 18 000 emberrel és 40 löveggel a 
Tápió túloldalán, Tápióbicskén éjszakázott. Az osztrák hadtest él-
dandárjának elvonulását követően Tápióbicskére bevonult a hadtest 
két utóvéd dandárja. A hadtestparancsnok nem ellenőrizte a hírt a 
Jellasics-féle kiürítésről, és abban a meggyőződésben nyomult Tá-
pióbicske felé, hogy nincs a faluban ellenség. Ott tartózkodott a Jella-
sics hadtestéből származó egész Rastics-dandár. Habár az osztráko-
kat is meglepte a magyar csapatok hirtelen feltűnése, ellentámadá-
sukkal kavarodást és nagy veszteséget okoztak Klapka csapatainak, 
amelyek a faluból visszavonultak a Tápió hídjához. A honvédek szer-
vezetten indult visszavonulása csakhamar fejvesztett menekülésbe 
csapott, és a pánik magával ragadta a Nagykáta felől közeledő had-
test zömét is, mely menekülés közben a Tápió hídján összetorlódott. 
Klapka négy lovasszázadot küldött a csapatok fedezésére, ezek nagy 
veszteségek árán megállították a császáriakat, annak dacára, hogy 
segítette őket a horvát báni huszárezred. Huszárjaink visszaverték a 
horvátokat, bár hamarosan az ellenség ágyútüzébe kerültek, és kény-

                                                           
23  Liptai Ervin (szerk.): Magyarország hadtörténete Zrínyi Kiadó, Budapest, 1985 I. 

köt. 509. o. 
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telen voltak visszafordulni. A nyomukban előretörő két császári dan-
dár kijutott a Tápió hídjához, és a folyóval párhuzamos dombokon 
előnyös hadállást vett fel. Ráadásul több ágyút és lőszerkocsit zsák-
mányoltak, és 123 honvédet ejtettek foglyul. Később a folyó Nagykáta 
felőli oldalán Klapka rendezte csapatait. A csata menetét az érkező 
Damjanich tábornok III. hadteste fordította meg. Délután fél kettőkor 
ugyanis megérkezett a csatatérre Damjanich a 3. hadtesttel, 11 000 
emberrel és 40 löveggel. A helyszínre érkezett Görgey fővezér is, 
aki személyes jelenlétével állította meg a fejvesztett visszavonu-
lást, és azonnali támadásra adott parancsot. Damjanich az arcvo-
nalban leváltva Klapka csapatait szervezte meg a támadást. A híd két 
felén felállított magyar ütegek pontos lövéseikkel hamarosan távozás-
ra kényszerítették a túlparti osztrák tüzérséget. Görgey a reményte-
lennek tűnő helyzetben kérte a katonákat, hogy mentsék meg a 
magyar fegyverek becsületét. Elsőként a 9. zászlóalj támadott Kiss 
Pál alezredes parancsnoksága alatt a Tápió hídjának elfoglalására. 
Az első rohamban a hídra vezető keskeny ösvényen összetorlódott 
zászlóalj jelentős veszteségeket szenvedett. A visszavonulásuk után 
Damjanich a 3. zászlóaljat vetette be a híd elfoglalására. Miután a 
hidat önfeláldozó rohamokkal elfoglalták, a magyar támadás folytató-
dott a homokbuckák közt. Az osztrákok ezen a napon utoljára ellen-
támadást indítottak, hatására a honvédség lassan kezdett visszahú-
zódni. Időközben megérkezett két ágyú, így a kartácstűzzel és a szu-
ronyrohammal a magyar csapatok az előttük álló dombsort hamaro-
san megtisztították az ellenségtől. További erősítések bevetését kö-
vetően a magyar szuronyrohamok elől a két ellenséges dandár Tá-
pióbicskén túlra menekült. Damjanich hadteste így kivívta a győzel-
met. A Tápiószecső irányába visszavonuló osztrákok üldözését a lo-
vasság – két huszárezred - folytatta a délutáni órákig. A magyar győ-
zelemmel végződött csata súlyos veszteségeket okozott a magyarok-
nak is, csaknem 800 fő volt az elesettek száma, Klapka hadteste 4 
löveget vesztett. A csatát vesztett császáriaknak 400 halottjuk volt. 

Az 1849. április 6-án megvívott Isaszegi csata a tavaszi hadjárat 
döntő ütközete volt, melynek során Görgey tábornok döntő győ-
zelmet aratott a császári sereg felett. Az Isaszeg és Gödöllő között 
felvonuló, Windisch-Grätz tábornok vezette császári-királyi sereg 
55 000 főt számlált, tüzérsége 214 lövegből és röppentyűből állt. A 
Görgey Artúr vezette magyar fősereg összlétszáma viszont csak 47 
500 fő körül volt. A magyar tüzérséget mindössze 198 löveg alkotta, 
ám az osztrákokéhoz hasonló lovagló tüzérséggel csak alig rendelke-
zett. Az osztrák csapatok jelentős nehézlovassági kötelékkel rendel-
keztek, ilyen csatadöntő csapatnemmel a magyar fél szintén nem 
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rendelkezett. De a magyar csapatok nem rendelkeztek huzagolt fegy-
verekkel felszerelt vadászszázadokkal sem. Az erőviszonyokat, a 
csapatok felszereltségét és kiképzettségét tekintve tehát egyaránt az 
osztrák fél volt előnyben. A csapatokat azonban két magasan képzett 
tiszt, Görgey és Klapka vezette. Az ő együttműködésük vezetett el 
azután a magyar győzelemhez. 

 
5. számú ábra. Az isaszegi csata, Görgey első önállóan vezetett üt-

közete, amely döntő magyar győzelemmel zárult 

A csata során Gáspár András VII. hadteste fél 1 körül érte el a 
Galga vonalát Aszódnál, s megszállta Turát és Bagot. A Kmety-
hadosztály Hévízgyörk és Bag között Schlik lovasságába ütközött, de 
ez harc nélkül visszavonult Gödöllőig. Ezután a hadtest csapatai az-
nap már semmilyen aktivitást nem mutattak, Gáspár úgy vélte, hogy 
eleget tett aznapi feladatának. Nagyjából ezzel egy időben Damjanich 
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III. és Klapka I. hadteste is elérte az Isaszeg előtti Király-erdő keleti 
szegélyét. Damjanich csapatai megtámadták Jellačić utóvéd 
dandárát, amely az erdőn át Isaszegre vonult vissza, s maga mögött 
több helyen felgyújtotta az erdőt. Ezután Klapka csapatai támadták 
meg Franz Adam Grammont von Linthal vezérőrnagy dandárát, s űz-
ték vissza Isaszeg felé. A magyar támadást Zákó István őrnagy 
dandára hajtotta végre. Bobich János alezredes dandárának csatár-
láncba osztott 28. zászlóaljával átkergette a Király-erdőből az ellen-
séget, és betört Isaszegre. A falunál azonban már érvényesült az el-
lenség fölénye. Jelačić három gyalog- és egy lovasdandárának Zákó 
nem tudott ellenállni, és nemcsak Isaszeget kellett kiürítenie, hanem 
– súlyos veszteségeket szenvedve – a Király-erdőbe vonult vissza. 
Eközben a két zászlóalj beleütközött Bobich felfejlődőben lévő 
dandárába. A 28. zászlóalj kötelékei felbomlottak, és így teljesen véd-
telenül érte a csapatot a császári-királyi vérteslovasság támadása. 
A zászlóalj pillanatok alatt súlyos veszteségeket szenvedett. Szeren-
csére a mögötte haladó vasi 44. és a zalai 47. zászlóalj már jobban 
állta a sarat. A zalaiak sortüzet zúdítottak az ellenséges lovasságra, 
mire az felhagyott az üldözéssel. A vérteseket azután oldalba kapta a 
Bátori-Sulcz Bódog őrnagy vezette dandár is. Ezt követően a zalaiak 
megrohanták az erdőbe benyomult császári-királyi vadászokat, és 
kiűzték őket. Alighogy a némileg rendezett Bobich-dandár elérte az 
erdő szélét, az Isaszeg melletti magaslatokon álló horvát határőrök 
lőni kezdték azt. A magyar csapatok, akárcsak Sulcz dandára, nem 
tudtak kijutni a sűrűből. Délután 2 óra tájban Damjanich csapatai is 
elérték a Király-erdő nyugati szegélyét. Damjanich rögtön látta Klapka 
csapatainak veszélyeztetett helyzetét. Knezić Károly ezredes egyik 
dandárát a Király-erdő északi kiszögelléséhez irányította. Egy mási-
kat Kiss Pál alezredes vezetésével Klapka megsegítésére küldte. Tü-
zérségét egy kopasz dombon állította fel, lovasságát pedig Isaszegtől 
keletre, a Király-erdő egyik hajlatában. Ugyanakkor Aulich Lajos tá-
bornokot is a csatatérre küldte a II. hadtesttel. Damjanich támadni 
akart, hogy Klapkát tehermentesítse. Mielőtt azonban Kiss dandára 
megérkezhetett volna, Klapka visszavonult. Damjanich ezután eddig 
elfoglalt állásának tartására szorítkozott. Amikor három óra tájban 
észrevette, hogy a Klapkát üldöző császári-királyi csapatok visszavo-
nulnak az Isaszeg melletti magaslatokra, támadásba lendült. A Zákó- 
és Bobich-dandárok az ellenség lövései elől visszavonultak. Damja-
nich támadása nem járt sikerrel. Windisch-Grätz felismerte, hogy Gö-
döllőnél nem kell tartania Gáspár újabb támadásától, ezért Schlik 
egyik hadosztályát Isaszeg felé indította, amely oldalba támadta az 
Isaszeg ellen nyomuló Damjanichot. A magyar hadtestparancsnoknak 
vissza kellett vonulnia a Király-erdőbe.  
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A magyar csapatok eddig egymástól függetlenül harcoltak: 
Klapka, Damjanich, Gáspár és Aulich a saját feje után ment. 
Görgey ugyanis valamivel előrébb, Kókán tartózkodott. Délután 
3 óra tájban Görgey lóra ült, majd sietve a csatatérre indult. A II. 
hadtest (Aulich) csapatai ekkor a csatatér felé tartottak. Görgey talál-
kozott is velük a Király-erdő keleti szélén. Klapka visszavonulása mi-
att a Király-erdő szélének egy része megszállatlanul maradt. Ez pedig 
azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy az ellenség betör a résbe, és el-
vágja egymástól a magyar csapatokat. Görgey tehát a II. hadtest 
négy zászlóalját a jobbszárny felé, kettőt a veszélyeztetett hadközép-
re, a 61. honvédzászlóaljat pedig Klapka megsegítésére küldte.  

Görgey ezután Klapka csapatait kereste fel. Megjelenése lelkesí-
tette a katonákat. Amikor Görgey előbbre vágtatott, csakhamar Klap-
kára bukkant, aki ekkor már reményvesztetten vezette vissza csapa-
tait az erdő belsejébe. Klapka ezt a döntését azzal indokolta Görgey 
előtt – utóbbinak emlékiratai szerint –, „hogy gyalogsága már ki van 
merülve s teljesen ellődőzte töltényeit, jobb lesz tehát ma nem eről-
tetni tovább a dolgot; holnap talán inkább sikerülhet, ami ma már ki 
nem vihető.” Erre Görgey hevesen azt válaszolta: „Nekünk itt ma 
győznünk kell, vagy újból visszakuporodni a Tisza mocsarai mögé! 
Ha a gyalogságnak nincs tölténye, van szuronya! Előre!”24 Gör-
gey ezzel egy veszteségterhes támadás megindításának felelős-
ségét vállalta magára. Döntése azonban – tekintet nélkül a lehar-
colt Klapka-dandár e támadás során bekövetkezett veszteségeire 
– az isaszegi csata győztes kimeneteléhez vezetett el. 

Görgey ezután a jobbszárnyra sietett. Közölte Damjanichcsal új 
haditervét, és azt, hogy Klapka ismét előrenyomul. Schlik hadosztálya 
közben egyre erőteljesebben rohamozta Damjanich csapatait. Az Au-
lich által Damjanich segítségére küldött négy zászlóalj is megérke-
zett. Damjanichnak immár tíz zászlóalja volt szemben Schlik öt zász-
lóaljával. Ugyanakkor tizenhét lovasszázadával ellensúlyoznia kellett 
a harmincnégy lovasszázadból álló ellenséges lovasságot; lövegei 
száma pedig feleakkora volt, mint Schlik ágyúié. A jobb szárnyon este 
11 óráig változatlan maradt a két fél helyzete.  

A balszárnyon Klapka és Aulich csapatai este 7 óra tájban len-
dültek támadásba. Előbb Isaszeget vették be, majd az égő falun át 
                                                           
24  Banlaky-banlaky-jozsef-a-magyar-nemzet-hadtortenelme-2/21-magyarorszag-

184849-evi-fuggetlensegi-harcanak-katonai-tortenete-5B2E/iv-a-tavaszi-
hadjarat-a-magyar-tamado-hadjarat-634B/huszonkettedik-fejezet-64EF/az-
isaszegi-csata-1849-aprilis-6-an-6568/ 
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megrohanták a Rákos-patak jobbpartján lévő ellenséges állásokat, és 
onnan is elűzték a császári-királyi csapatokat. Windisch-Grätz 9 óra-
kor kénytelen volt visszavonulni. A magyar jobbszárnyon a késő esti 
órákig döntetlen volt a harc. Középen, ahol a II. hadtest csapatainak 
egy része és a III. hadtest lovassága harcolt, szintén nem volt döntő 
összecsapás, a balszárnyon azonban Jellačić csapatai Gödöllő felé 
vonultak vissza. Az osztrákok 4000 halottal és sebesülttel menekültek 
Pest irányába. 

Ezt a jelentős léptékű győzelmet követően nem maradt más hátra, 
mint az ellenfél erőinek üldözése. Isaszeget követően Görgey tábor-
nok Vácnál (április 10.) és Nagysallónál (április 19.) sorozatos csa-
pásokat mért a császári főseregre. Április 26-án felmentette Komá-
romot az ostromzár alól. Május 21-én, 17 napos ostrom után bevette 
Buda várát. 1849. május 27-én Görgeyt kinevezték altábornaggyá. 
Egyúttal megkapta a Magyar Katonai Érdemrend I. osztályát is. Szin-
tén még májusban megválasztották a dédesi kerület országgyűlési 
képviselőjévé. 

4.4. A nyári hadjárat 

A június 26-i pesti minisztertanácsi ülésen keresztülvitte haditervét, 
mely szerint a további hadműveleteket kifejezetten az osztrákok ellen 
kell irányítani Komárom térségéből, míg az oroszokkal való nyílt ütkö-
zetet lehetőleg kerülje a magyar hadsereg: kísérelje meg az orosz 
hadsereget tárgyalásokkal kivonni a háborúból. 

Haynau ellentámadása a győri csata (június 28.) után Komárom 
falai alá szorította vissza seregét. Ennek hatására Kossuth elvetette 
Görgey tervét, és egy újabb, Görgey távollétében tartott miniszterta-
nácsi ülésen a Szegednél történő összpontosítás mellett döntött. 
Görgey helytelenítette ezt a megoldást, de az engedelmességet ezút-
tal sem tagadta meg. 

A július 2-án Komárom mellett vívott csatában egy huszárroham 
élén súlyos fejsebesülést szenvedett, ezért a hadsereg vezetését ide-
iglenesen (július 2–11.) Klapka Györgynek adta át.  

Július 5-én a minisztertanács újra Görgeyre ruházta a hadseregpa-
rancsnok tisztét. Július 6-án a Komáromban tartott haditanács elfo-
gadta Görgey tervét, hogy július 9-én kíséreljék meg az áttörést. Júli-
us 11-én vívták a második komáromi csatát (Klapka György veze-
tésével). Kossuth többszöri sürgetésére Görgey július 13-án elhagyta 
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Komáromot, hogy a magyar seregtestek gyülekezőhelyéül kijelölt 
Szeged–Maros vonal felé vonuljon. Vácnál azonban már cári csapa-
tok állták útját. Véres utóvédharcokkal (július 15., 17., 23., 25-26., 
28.), nagyjából a téli hadjárat útvonalát megismételve Tokajig vonult, 
ezalatt sikerült az orosz főerőket távol tartania a tiszai és a déli ma-
gyar seregtől. Ezután az oroszokat megelőzve átkelt a Tiszán, Nyír-
egyháza érintésével vonult tovább Nagyvárad felé. Eközben Debre-
cennél, augusztus 2-án oldalvédjének parancsnoka, Nagysándor Jó-
zsef vigyázatlanul bevárta az orosz főhadsereget, és a kibontakozó 
egyenlőtlen csatában vereséget szenvedett, súlyos veszteségekkel 
csatlakozott Görgey főseregéhez. Nagyváradról augusztus 5-én 
Aradra hívták Görgeyt, hogy serege ott egyesülhessen a Dembiński-
vezette magyar déli hadsereggel. Görgey erőltetett menettel érkezett 
augusztus 9-10-én Aradra. A remélt seregösszevonás elmaradt, mert 
Henryk Dembiński altábornagy végül Temesvár felé vezette a magyar 
déli hadsereget. Így Görgey és serege a Temesvár mellett lezajlott 
döntő ütközetben nem vehetett részt. 

A temesvári vereség (augusztus 9.) után, augusztus 10-én este 
Arad várában Kossuth négyszemközti tanácskozást tartott Görgeyvel. 
Még várták a jelentést a temesvári csata kimeneteléről. Vereség ese-
tére Görgey kijelentette a kormányzónak, hogy leteszi a fegyvert. 
Kossuth éjszaka megjegyzés nélkül továbbküldte Görgeynek a ka-
tasztrofális vereségről szóló hadijelentést. Ezután a kormány felha-
talmazta Görgeyt az orosz főhadsereggel való külön tárgyalásra. 
Görgey felszólítására 1849. augusztus 11-én a magyar kormány le-
mondott, és ráruházta a katonai és a polgári teljhatalmat. Ez jogi hát-
teret biztosított, így Görgey a fegyverletételhez törvényes úton fogha-
tott hozzá. 1849. augusztus 13-án a magyar fősereg - 29 889 fő 144 
löveggel - Világos mellett feltétel nélkül letette a fegyvert az orosz 
hadsereg képviselője (Rüdiger orosz lovassági tábornok) előtt. Gör-
geyt másnap elválasztották tábornoktársaitól, és Nagyváradra vitték. 
A nagyváradi orosz hadifogságban augusztus 27-én értesítették, 
hogy a bécsi udvar kegyelmet adott neki, azonban ausztriai száműze-
tésre ítélte. 
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Druzsin József1 

A 100 ÉVES MÁTYÁSFÖLDI REPÜLŐTÉR 
KATONAI, REPÜLÉS- ÉS GYÁRTÁSTÖRTÉNETI, 

VALAMINT KATONAI LOGISZTIKAI EMLÉKEI 
II. rész 

DOI: 10.30583/2018/1-2/275 

6. A mátyásföldi repülőtér szerepe a Repülőgépgyár Rt. 
tevékenységében2 

Az 1942 novemberében alapított és 1943 januárjában bejegyzett 
Repülőgépgyár Rt. nevű cég részvényeinek 51%-át Uhry Imre, 39%-
át pedig Uhry Zsigmond jegyezte.3 Bár eredetileg Csepelen kezdték 
meg működésüket, és ott tervezték az Uhry gépjármű-
karosszériagyárat is elhelyezni,4 de a csepeli légiveszély miatt a Hon-
védelmi Minisztérium máshol kívánta felépíteni a gyárat.5 Az Uhry 
testvérek gyárának Mátyásföldre történő telepítése során a fővárosi 
helyszínek közül a háborús viszonyok között ideálisnak mondhatót 
sikerült kiválasztani. A mátyásföldi repülőtér 700x800 m-es füves pá-
lyával, kiszolgálóépületekkel, hangárokkal rendelkezett, 12,5 km-re 
volt Budapest városközpontjától.6 A csepeli Weiss Manfred repülőté-
ren elhelyezett Repülőgépgyár Rt. a nyersanyagok és alkatrészek 
beszállításának folyamatos késedelme mellett helyhiánnyal is küz-
dött.  

                                            
1  A szerző hivatásos honvéd százados a repülőműszaki logisztika területén tevé-

kenykedik az MH Logisztikai Központ állományában.  
E-mail: druzsin.jozsef@gmail.com 

2  Fábián András – Ozsváth Sándor: A magyar tervezésű és gyártású Levente II. 
kiképző repülőgép és légialkalmas másolatának megépítése III. rész Haditech-
nika 2016/5. szám 

3  MNL OL Z.516 1. cs. 1. t.  
4  MNL OL Z.516 1. cs. 9. t. – Pro Memoriam a Repülőgépgyár Rt. üzembővítésé-

vel kapcsolatban, 1943. november 12. 
5  HL HM 1943 Eln. 17/r oszt. – Fabarakk épületek felállításával kapcsolatos pro 

domo iratokban Uhri Imre levele, 1942. december 16. 
6  80 éves a Mátyásföldi Repülőtér Corvin Hírnök Bp., 1996. 
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A használatban lévő épületek mellé ezért újabb faszerkezetű han-
gárt építettek fel, mert már ekkor látszott, hogy a mátyásföldi nagy-
csarnok – melyben a sorozatgyártást nagyobb kapacitással tervezték 
végezni – 1944 márciusára sem lesz beköltözhető. Az első tíz darab 
Levente II. repülőgépet még Csepelen adták át (a gépek I.551-től 
I.560-ig kaptak katonai lajstromjelet). Az 1944. április 3-án Csepelt ért 
légitámadás7 után a HM elrendelte a Repülőgépgyár Rt. azonnali át-
költöztetését a mátyásföldi, még építkezés alatt álló gyártelepre.8 A 
bombázások során a Repülőgépgyár Rt. mátyásföldi telepe nem 
szenvedett jelentős sérüléseket, ám a gyár főkonstruktőre, Fábián 
András is egy Budapestet ért bombatámadásban vesztette életét.9  

 
14. számú ábra. A Repülőgépgyár Rt. Honvédelmi Minisztériumnak 

benyújtott tervei a végszerelde épületének helyszínéről 1943 február-
jából. A HM az I. számú elhelyezést választotta10 

                                            
7  MNL OL Z.516 2. cs. 25. t. – Repülőgépgyár Rt. helyzetjelentés, 1944. május 

27. 
8  MNL OL Z.516 2. cs. 25. t. – A HM engedélyezi a gyár azonnali átköltöztetését 

Mátyásföldre, 1944. április 5. 
9  Fábián András gyászjelentése saját hagyatékából, 1944. július 20. 
10  HL HM 1943 ELN 17/r oszt. – A Repülőgépgyár végszereldéjének elhelyezésé-

vel kapcsolatos pro domo iratok 
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A Repülőgépgyár Rt. 1944 tavaszától fokozatosan költözött át 
Csepelről mátyásföldi új telephelyére, a Margit utcába.11 1941-ben a 
Horthy Miklós út (ma Kerepesi út) átellenes, északi oldalán lévő, 
munkás és tisztviselő lakókörzetnek számító Új Mátyásföldnek elne-
vezett területen voltak még olyan parcellázatlan, lakókörzettől távol 
eső és céljaiknak megfelelő szántóföldek, amelyekre felépíthető volt 
az Uhry testvérek repülőgépgyára.  

A gyár végszereldéjét a mátyásföldi repülőtér északnyugati részén 
helyezték el,12 ezért a gyárból a végszerelésre szánt gépeket (lesze-
relt szárnnyal) a főút túloldalán lévő mátyásföldi repülőtérre vontatták 
át: itt végezték a berepüléseket és itt történtek a RÁB átvételek is.13 A 
gyár tehát a legendássá vált Levente II. repülőgépeket gyártotta ek-
kor, és a mátyásföldi repülőteret használta berepüléseihez. A Levente 
II. gyártása szempontjából ideális volt a környék ipari jellege. A terület 
nem csak közúton, hanem vasúton is megközelíthető volt (Rákos 
Vasútállomásról közvetlen iparvágány vezetett a repülőtér déli részé-
hez, akárcsak a főúton futó HÉV sínektől a Fokker úton át).  

Érdekes kísérletnek tekinthető a Repülőgépgyár Rt. által Fábián 
András tervei alapján gyártott „Honvéd” kétmotoros gyakorló repülő-
gép. A MÁVAG-Hirt HM504-es, 105 LE-s motorokhoz a gyár 1943-
44-ben vegyes építésű, vászonborítású, könnyű gyakorló- és futár- 
célú repülőgépet épített. A 12,3 méteres fesztávú, 880 kg üres töme-

                                            
11  MNL OL Z.516 2. cs. 25. t. – A HM engedélyezi a gyár azonnali átköltöztetését 

Mátyásföldre, 1944. április 5. 
12  HL HM 1943 ELN 17/r oszt. – A Repülőgépgyár végszereldéjének elhelyezésé-

vel kapcsolatos pro domo iratok. 
13  A repülőműszaki területen az állami átvételi folyamatokat jelentősen befolyásoló 

eseményként 1935-ben létrehozták a Magyar Királyi Honvéd Légierő Repülőgép 
Kísérleti Intézetét (RKI) a Weiss Manfréd gyár csepeli repülőterén. A Repülőkí-
sérleti Intézet a Magyar Királyi Honvéd Légierő repülőeszközeinek haditechnikai 
biztosításában (beszerzésében, vizsgálataiban, kutatás-fejlesztésében, üzem-
bentartásában) játszott jelentős szerepet. Emellett jelentős volt az RKI szerepe a 
repülőipari minőségbiztosításban is. Többfajta, gyártásközi ellenőrzéssel, végát-
vétellel és állami átvételi tevékenységgel kapcsolatos minőségügyi feladatot is 
ellátott akkor, amikor szakembereket képzett és delegált a gyártóknál működő 
Repülő Átvételi Bizottságokba (RÁB), gyári berepülőpilótákat képzett, illetve vé-
gezte a repülőgépgyártóktól beérkező új repülőgépek minőségi átvételi vizsgála-
tait. A Katonai Átvételi Bizottság (KÁB) szakterületi képviseletét a Magyar Királyi 
Honvéd Légierő eszközei tekintetében a Repülő Átvételi Bizottságok (RÁB) lát-
ták el, amelyek központi szervezete az RKI szervezetén belül került kialakításra. 
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gű, „üvegház” kabintetős gép berepülése folyamatban volt, ám teljes 
befejezése a háborús események miatt elmaradt.14  

Ugyancsak a háború vetett véget a Varga László által, a Repülő 
Műszaki Intézetben tervezett RMI-7 „V/G” elnevezésű kiképzőgép 
gyártásának is. A 450 LE-s Argus AS 410 típusú motorral szerelt re-
pülőgépek a Me-109-es gépekre történő pilóta- átképzést szolgálták 
volna, hiszen azonos futószerkezettel és - a Me-109-esssel minden-
ben megegyező - szimulátor kabinberendezéssel épültek volna.15  

A Repülőgépgyár Rt. MÁG mellett felállított végszereldéje a má-
tyásföldi reptéren először fabarakkokban települt, majd végleges épü-
letet kezdtek építeni, azonban ezt 1944 júniusában le kellett állítani. 
1944 decemberének végén intézkedtek a reptéri fabarakkok kitelepí-
téséről. A légiveszélyt tekintve a gyár végül kisebb sérülésekkel átvé-
szelte a háborút, direkt bombatámadást soha nem is szenvedett.  

A szovjet csapatok közeledésével - mivel a Ferihegyet ért támadás 
olyan súlyos károkat okozott - a pesti oldal légi ellátásának egyik el-
sődleges színtere néhány hétre Mátyásföld lett.16 A Levente II. repü-
lőgépek gyártása az ostrom alatt sem szünetelt, noha 1944 októberé-
re a szovjet csapatok elérték Budapest határát. A HM Mizsér Jenő 
műszaki igazgató javaslatára17 november 25-én nyílt parancsba ad-
ta18 a gyár azonnali kitelepítését a pápai repülőtér közelében elhe-
lyezkedő Szélmezőpusztára.19 1944 novemberében a HM a mátyás-
földi építkezést rendeletileg beszüntette.20 December 6-ára a 238 főre 
csökkent munkáslétszámból 64-en még erőltetett ütemben a Levente 
II.-k szerelésével foglalkoztak, a többiek a kitelepítés végrehajtásán 

                                            
14  Winkler László: Magyar konstrukciók Rákostól napjainkig 18. Repülés 1968/10. 

szám 
15  Winkler László: Magyar konstrukciók Rákostól napjainkig 19. Repülés 1968/11. 

szám 
16  Turcsányi Károly – Hegedűs Ernő: A magyar légideszantcsapatok alkalmazásá-

nak, haditechnikai eszközeinek és szervezetének fejlődése (1933-45) I-II. rész 
Katonai Logisztika 2016. évi 3-4. sz. 

17  BFL XVII.622 – Mizsér Jenő műszaki igazgató helyzetjelentése, 1944. december 
20. 

18  MNL OL Z.516 1. cs. 10. t. – A HM nyílt parancsa a Repülőgépgyár Rt. 
Szélmezőpusztára való kitelepítéséről, 1944. november 25. 

19  BFL XVII.622 – Mizsér Jenő műszaki igazgató helyzetjelentése, 1944. december 
20. 

20  MNL OL 1. cs. 15. t. – Repülőgépgyár Rt. igazgatósági ülésén készült jegyző-
könyv, 1947. november 10. 
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dolgoztak, a munkások az ellenséges repülőgépek ágyúzása és ak-
natűz közepette végezték munkájukat. A gyár gépeit, felszerelését, 
anyag- és félkészáru-készleteit részben teherautókon, részben pedig 
25 vasúti vagonba rakva indították útnak. A kitelepítésre tervezett 
anyagból csak 6 vagon érkezett meg Pápára,21 19 vagon pedig Kő-
bánya alsó és Rákosrendező között rekedt, mert Budapest körül be-
zárult a szovjet ostromgyűrű.22 A cégvezetés célja ezután már csak 
az volt, hogy a reménytelen körülmények között épülő iskolagépekből 
minél többet be tudjanak fejezni és kijuttassanak az összeomló Bu-
dapestről.23  

A Repülőgépgyár Rt. utolsó helyzetjelentéséből, melyet a HM-nek 
1944. december 20-án Mizsér Jenő műszaki igazgató írt, kiderül, 
hogy V. 20 db-os szériából (az eddig legyártott darabszámok alapján 
I.631-I.650-ig terjedő jelzéssor) is sikerült 5 db előszerelés alatt álló 
gépet úgy elkészíteni, hogy azok saját szárnyukon hagyták el a má-
tyásföldi repülőteret kitelepülési helyükre. Összesen 18 db új és javí-
tott gépet repültek át Dég, Esztergom, Türje, Pápa, Tapolca repülőte-
rekre. Miután elrendelték a mátyásföldi repülőtér katonai kiürítését, az 
V. 20 db-os szériából további 5 db gépet a budapesti Vérmezőn ki-
alakított ideiglenes repülőtérre szállították át olyan állapotban, hogy 
azokra már csak a szárnyakat kellett felszerelni.24 Az utolsó Mátyás-
földön szerelt 5 db Levente II. tehát 1944 decemberében szállt fel a 
mátyásföldi repülőtérről, majd - Budapest szovjet körülzárásakor - 
december 30-án a repülőtér elesett.25 

1945 után Mátyásföldön a repülőgépgyártás ellehetetlenült. A Re-
pülőgépgyár Rt. mátyásföldi gyárkomplexumát az Uhry karosszéria 

                                            
21  Uo. és MNL OL Z.516 1. cs. 15. t. – Repülőgépgyár Rt. igazgatósági ülés jegy-

zőkönyv, 1947. november 10. 
22  MNL OL Z.516 1. cs. 15. t. – Repülőgépgyár Rt. igazgatósági ülés jegyzőkönyv, 

1947. november 10. 
23  BFL XVII.622 – Mizsér Jenő műszaki igazgató helyzetjelentése, 1944. december 

20. Bizonyítja, hogy a Levente II. programot nem állították le: 1944 végéig eről-
tetett ütemben folyt a gyártás, amit a kitelepítési helyen még 1945-ben is folytat-
ni szándékoztak 

24  BFL XVII.622 – Mizsér Jenő műszaki igazgató helyzetjelentése, 1944. december 
20. 

25  BFL XVII.622 – Mizsér Jenő műszaki igazgató helyzetjelentése, 1944. december 
20. 
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gyár bérelte ki, és itt próbálta fenntartani működését 1947-ig26 – ko-
moly nehézségek között –, amikor is a gyár az államosított vállalato-
kat irányító Nehézipari Központ (NIK) kezébe került. Ezt követően a 
Repülőgépgyár Rt., az Uhry cég és a repülőgép- és autóipari alkatré-
szeket gyártó Ikarus Gép- és Fémgyár Rt. egyesítésével a mátyásföl-
di telephelyen 1949. február 23-án létrehozták a jól ismert állami Ika-
rus Karosszéria- és Járműgyárat.27 

A Levente II. típusú repülőgépek háború utáni történetének szem-
pontjából is fontos szerep jutott Mátyásföldnek. Az 1945 és 1990 kö-
zötti időszakban a Szovjet Déli Hadsereg Csoport és az 59. 
Légihadsereg főparancsnoksága üzemeltette a füves repülőteret. 
1945 után a HM próbálta begyűjteni azt a sérült repülőgép-anyagot, 
amely még megtalálható volt. A mátyásföldi repülőanyag-raktárba 
gyűjtötték össze a különböző állapotban fellelt, elsősorban kiképző és 
iskola repülőgépeket, így a Levente II. típusból is került ide sérült gép, 
ill. fődarabok.  

 
15. számú ábra. Az első 10 db-os Levente II. kisszéria átadása még a 
csepeli repülőtéren 1943 novemberében.28 1944-től az Uhry testvérek 
új mátyásföldi repülőgépgyárának végszereldéjét már a mátyásföldi 

repülőtér észak-nyugati részén helyezték el, és itt végezték a berepü-
léseket, átadásokat is 

                                            
26  MNL OL Z.517 1. cs. 5. t. – Jelentés az Uhry gyár általános helyzetéről, múltjá-

ról, 1947. június 16. és MNL OL Z.516 1. cs.  – Számos jegyzőkönyv a Repülő-
gépgyár Rt. igazgatósági üléseiről 

27  Gerlei Tamás-Kukla László-dr. Lovász György: Az Ikarus évszázados története. 
3., javított és bővített kiadás. Maróti Kiadó. Bp., 2007. 21. o. 

28  MNL OL Z.516 1. cs. 17. t. – Repülőgépgyár Rt. helyzetjelentés, 1943. novem-
ber 25. 
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A II. világháború után, 1947-től itt működött az 1. Honvéd Repü-
lőtér Gondnokság és a Honvéd Repülőgép-javító Műhely, vala-
mint itt alakult meg az újjászerveződő katonai repülés első alakulata: 
az 1. Önálló Repülőszázad is. Végül – a Levente II. kivételével - 
egyetlen begyűjtött repülőgépet sem javítottak ki Mátyásföldön, eze-
ket valamikor 1947-ben feldarabolták.29  

1948 közepén aktuálissá vált a Haditechnikai Intézet Repülő osztá-
lyának felállítása, melynek elhelyezése Mátyásföldön történt, Repülő 
Kísérleti Állomás (RKA) néven.30 A műszaki munkákat itt már 1948-
ban megkezdték: gépek berepülése, motorvizsgálatok végzése, 
atrap-bombák készítése stb. A HA-LEB jelzésű Levente II. felújítását 
1949 szeptemberére fejezték be.31 

A háború utáni autóbusztípusok karosszériáját az Uhry testvérek 
karosszériagyárának utódjaként létrehozott Ikarus készítette. Ez a 
mátyásföldi gyár biztosította a MÁVAG (Magyar Királyi Állami Vas-, 
Acél- és Gépgyárak) utolsó sorozatában készített B5 típusjelzésű 5 
tonnás honvédségi teherautó alvázához a vezetőfülkéket is.32  

7. Katonai logisztikai szervezetek Mátyásföldön 

A mátyásföldi repülőtér története elválaszthatatlan a katonák jelen-
lététől, legyen szó katonai repülőgépgyártásról, javításról, ejtőernyős 
ugrásokról, repülőalakulatok szervezéséről, a Magyar Királyi Légierő 
születéséről, vagy éppen gépjárművek gyártásáról, tárolásáról. Amint 
azt a fentiekben a MÁG és az Uhry gyárak esetében kimutattuk, ezek 
működése, termelése ezer szállal kötődik a Honvédség tevékenysé-
géhez. A katonai repülő- és gépjárműves kiképzések is jelen voltak 
Mátyásföldön, ahogy arra az alábbiakban részletesen is kitérünk. 
Gépjárműves kiképzési példaként említhető, hogy a hivatalos hon-
védségi „gépkocsizó kiképzés" a 30-as években kezdődött a Buda-

                                            
29  Sárhidai Gyula: Az utolsó Messerschmittek Magyarországon. Haditechnika 
30  A létszáma 35 tiszt, 15 tiszthelyettes és 5 írnok. Az állomást az Intézet hatáskö-

réből 1950 januárjában vonták ki (az állományt átadták a REMI-nek Tökölre) Dr. 
Hajdú F.-Sárhidai Gy.: A Magyar Királyi Haditechnikai Intézettől a HM Technoló-
giai Hivatalig HM TH  Budapest, 2005. 

31  Repülés- és Üzemtörténeti Kör, XVII. Konferencia. 1992. Gibás Andor: Fábián 
„Levente”. 

32  http://budapestcity.org/02-tortenet/Budapest-gyarai/index-hu.htm 
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pest-Mátyásföldi laktanya Gépkocsizó Tanezrede szervezésében. A 
Magyar Honvédség gépjárművezetői állományának kiképzése a há-
ború alatt és után is Mátyásföldön zajlott, ill. néhány hadtestnél az 
Állami Sofőriskola, majd az Autóműszaki Intézet is besegített. 1949-
ben még folyt műmesteri tanfolyam Mátyásföldön, a honvédségi gép-
jármű szertárban, ahol korábban a Gépkocsizó Tanezred állomáso-
zott (1949. május 30-tól, október 16-ig, a négy és fél hónapos mű-
mesteri tanfolyamon Szilvai őrnagy és  Pénzes főhadnagy oktatók-
kal.) Nem mindennapi fegyelmet tartottak: megkövetelték a hallgatók-
tól, hogy mindig tisztelgéssel és "Víz, Olaj, Levegő!" hangos köszön-
téssel üdvözöljék egymást.33 A feladatot az 50-es évek elejétől a Bu-
dapest, Zách utcai laktanyában működő „Gépkocsizó Tiszti Iskola" 
vette át. 

7.1. Gépjárműtechnikai logisztikai szervezetek Mátyásföldön a II. 
világháború után 

A Honvédség jelenlegi mátyásföldi telephelyén már 1939-től kezd-
ve működött katonai logisztikai szervezet. A XX. század elején, a 
robbanómotorok elterjedésével a hadseregben is megjelentek a kiépí-
tett utak hiányában is manőverezni tudó, gép- és harcjárművek. A 
felmerülő problémák orvoslására, a harcanyag és a technikai eszkö-
zök hadseregszintű tároló, ellátó, javító feladatainak biztosítására, 
központi bázisokat hoztak létre. A két háború között a Magyar Királyi 
Honvédség gépjárműtechnikai ellátását a Magyar Királyi Honvéd 
Gépkocsi Szertár végezte. A szertár a Honvédelmi Minisztérium 
Anyagi Főcsoportfőnökének irányítása alatt álló HM 3/b. osztály köz-
vetlen alárendeltségébe tartozott,34 és a hadsereg gépjárművekkel, 
gépi harceszközökkel, kerékpárokkal és üzemanyaggal való ellátását 
végezte. 1939-től a Gépkocsi Szertár tevékenységi köre egyre bővült, 
ezért – mivel a korábbi, Ezredes utcai szűk objektum nem biztosította 
a megnövekedett feladatok végrehajtását –, a szertár Mátyásföldre 
költözött át. A második világháború árnyékában, a hadsereg felszere-
lése érdekében a Mátyásföldön működő Magyar Általános Gépgyár 
területét a honvédség vette igénybe. A gyár katonai parancsnokot 
kapott, és a kapu fölé felkerült a Magyar Királyi Honvéd Gépkocsi 
Szertár felirat. Erről tanúskodnak Lissák Tivadar tartalékos főhadnagy 
fényképfelvételei is a Fortepan fotóarchívumban. (A mátyásföldi 

                                            
33  Varga József visszaemlékezése: http://tanulovezeto.eu/node/543 
34  Leskó Zsigmond: Bemutatkozik az MH Logisztikai Ellátó Központ Katonai Lo-

gisztika 2009/2.sz. 161-173.o. 
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Gépkocsiszertár történetét Varga Imre, a HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum levéltárosa dolgozta fel nagy részletességgel a Katonai Lo-
gisztika folyóiratban.35)  

A szertárat Mátyásföldön nem ürítették ki teljesen, így nem is köl-
tözött ki 1944-ben. 1945 tavaszától a szovjet haderő rendezkedett be 
a szertár épületeibe. A Mátyásföldön tárolt gépi és szerszámanyagot 
sem szerelték le a kiürítéskor, illetve nem rombolták szét, sőt, tovább 
használták. 1945 tavaszától a műhely tovább működött, először szov-
jet katonai ellenőrzéssel, később önálló magyar honvédségi alakulat-
ként. Azonban a magyar gépjárműves szervezet mindvégig ott volt 
1945 után is. 36 

1945. április 17-én Buda magyar parancsnoka Oltay Károly alezre-
dest bízza meg a Gépkocsi Javító Műhely és Honvéd Gépkocsi Szer-
tár37 vezetésével. Erre a napra vezeti vissza az MH Anyagellátó Rak-
tárbázis, mint katonai szervezet történetét, és így az egykori jogelőd 
megalakulásának évfordulója lett csapatünnepének dátuma is. Fő 
feladatuk a helyreállítási munkák elvégzésén túl a háborút túlélt, 
használható gépjárművek begyűjtése volt. „A begyűjtést két gyűjtőál-
lomásra szervezték, egy budai és egy pesti állomásra… illetve üzem-
be helyezték visszaköltözés után az Ezredes utcai karbantartó állo-
mást.”38 Két gyűjtőpont volt tehát, az egyik Pesten (ez volt Mátyásföld, 
a Gépjárműszertár bázisa, hiszen a javítandó repülőgépeket is itt 
gyűjtötték, de eleve itt gyűjtötték a javításra váró gépjárműtechnikai 
eszközöket 1939-1945 között is) a másik pedig Budán (ez volt a 
Vérmező - amihez közel volt a korábbi gépjárműtechnikai bázis az 
Ezredes utcában). Ekkor helyezték üzembe ismét – a mátyásföldi 
gépjárműszertár mellett – a jóval kisebb Ezredes utcai bázist is.39  

1946-tól Budán fokozatosan megszűnt a gyűjtőpont (Vérmező). 
1948. október 01-én az Ezredes utcai szertár megmaradt állományá-
val ismét Mátyásföldre költözött.40 Hamarosan hozzákezdtek a ma is 

                                            
35  Varga Imre: Adalékok az MH Anyagellátó Raktárbázis történetéhez – A Gépko-

csi Szertár I. – II. rész. Katonai Logisztika 2016. évi II. és 2017. évi 1. szám 
36  Uo. II. rész.  
37 A honvédelmi miniszter 5858/Gk.oszt. számú rendelete Csapattörténeti könyv 

Fnyt: 44/1959. 1.o. 
38  Dr. Gáspár Tibor: Adalékok A Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ 

történetéhez I. rész Katonai Logisztika 2015. évi 1. sz. 
39  Uo. 
40  Az Ezredes utcai bázis ismét (1939 óta másodszor) bevonult az ezalatt folyama-

tosan üzemelő Mátyásföldre. 
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álló raktárépületek felépítéséhez a volt MÁG gyár és repülőtér terüle-
tének délnyugati szélén. A zömmel ma is álló raktárépületek 1950-től 
fogva több mint egy évtizeden át épültek.  

Az intézet feladata volt a beérkező új járműtípusok átvétele és 
csapatpróbája. Megszervezték a technikai kiszolgálások rendszerét, 
a teljesített kilométer alapján történő rendszeres ellenőrzést. 1951-
ben megváltozott az anyagkiadás rendje, bevezetésre kerül a ne-
gyedéves anyagigénylési rendszer. Az igények összeállításához 
normafüzet került kiadásra. 1956 őszéig a csapatok gépjármű-
technikai eszközeinek szakanyaggal történő ellátása a megszokott 
rendben folyt. 1957 tavaszán az intézet megnevezése Központi Pán-
célos- és Gépjármű Anyagraktár (MN 9595) lett.41 1983. augusztus 
01-én megalakult a Páncélos- és Gépjárműtechnikai Ellátó Központ, 
amely szervezetileg a Páncélos- és Gépjárműtechnikai Szolgálatfő-
nökség közvetlen alárendeltségébe tartozott. Feladata kezdetben a 
Magyar Néphadsereg, későbbiekben a Magyar Honvédség páncélos- 
és gépjárműtechnikai eszközökkel és fenntartási anyagokkal történő 
ellátása volt.  

A régi MÁG gyárépület hasznosítása a megváltozott helyzethez 
igazodott. Az Autófenntartó Ipari Tröszt (AFIT) levéltárban fennma-
radt iratok alapján ismert, hogy egy 1957-es KPM rendelet alapján 
megalakult a KPM Autófenntartó Ipari Tröszt az autófenntartó ipari, 
továbbá autó- és alkatrészkereskedelmi, valamint autóközlekedési 
építő és tatarozó vállalatok irányítására. A gépjárműjavítás állam-
szocialista története szempontjából fontos AFIT központja 1963-tól a 
Váci út 45. szám alatt települt. A tröszt vállalatai között találjuk a 
fennmaradt dokumentumok és az Újszász utcai MÁG épület homlok-
zatán máig látható felirat szerint a VI. sz. Autójavító Vállalatot és an-
nak 3. számú üzemegységét is – ekkor még Budapest XVI. Mátyás-
föld Keresztúri út 1-3. címmel.42 

7.2. Repülő-logisztikai szervezetek a II. világháború után 

1945 után a HM próbálta begyűjteni azt a sérült repülőgép-
anyagot, amely a szovjet csapatok zsákmányolása után félreeső he-
lyeken még megtalálható volt. A mátyásföldi anyagraktárba gyűjtötte 

                                            
41  Harci hagyományok, az egység története Fnyt: 44/1959. 
42  Négyesi Pál: AFIT, autószervizek Magyarországon 1945-1990 

www.magyarjarmu.hu 2015. február 
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össze mindazt, amit talált. Ekkor még volt kilátás Bü 131 D és Arado 
96 típusok újjáépítésére, mivel a Dunai Repülőgépgyár Rt. javítási 
lehetőségei megvoltak, bár gyártani már nem volt képes. 1946. június 
22-én a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) jóváhagyásával 
kiadott szervezési intézkedés értelmében a 34 fővel működő Légügyi 
Osztály megszűnt, feladatait az Anyagi Főcsoportfőnökség aláren-
deltségébe tartozó Anyagellenőrző Osztály vette át.  Ismert egy 1946 
nyarán készült fényképfelvétel, mely a mátyásföldi anyagraktár romos 
csarnokában készült. Ezen jól felismerhető 3 db Me 109 (W.O+08-as 
G-14; a V 8+12 jelű Ga-6, a harmadik nem azonosítható), amelyeket 
motorral együtt szállítottak be. Továbbá 2 db Ar 96 és több Bü 131 
gép törzsrészei is láthatók. A szárnyakat leszerelve, fatámaszték kö-
zött a belépőélre állítva tárolták. Ahogy fentebb említettük, végül 
egyet sem javítottak ki, majd 1947-ben ezeket feldarabolták.43  

1947. szeptember 16-án az Országgyűlés ratifikálta a Békeszerző-
dést, ezzel egyidejűleg megszűnt a SZEB tevékenysége hazánkban. 
A II. világháború után, 1947. december 1-én, mint a logisztika korai 
képviselője, a mátyásföldi repülőtéren megalakult az 1. Honvéd Re-
pülőtér Gondnokság és a Honvéd Repülőgép-javító Műhely, valamint 
itt alakult meg az újjászerveződő katonai repülés első alakulata: az 1. 
Önálló Repülőszázad is. 1948-ban Mátyásföldön kezdték meg a gya-
korló repüléseket Bücker Bü-131 kétfedeles iskolagépekkel.  

A Honvédelmi Minisztérium Haditechnikai Intézetében (HM HTI) a 
repülőműszaki feladatokat a III. alosztályba tartozó Horváth Kálmán 
mérnök őrnagy és további három hajózó beosztású tiszt látta el. A 
Repülő Kísérleti Állomás (RKÁ) 1948 júniusában alakult meg Má-
tyásföldön, és a HM HTI részére különleges repüléstechnikai kísér-
leteket, repülőgép-berepüléseket, repülőanyagok szabványosításával 
kapcsolatos ügyek intézését, motorvizsgálatok végzését, atrap-
bombák készítését végezte.44 Az állomás létszáma 35 tiszt, 15 tiszt-
helyettes és 5 írnok volt. Az állomást az Intézet hatásköréből 1950 
januárjában vonták ki, állományát átadták a Tököl-Szilágytelepen 
működő Repülő Műszaki Intézetnek (REMI), mely 1951. október 1-
étől 1957-ig MN Repülőgép és Motorjavító Műhely néven működött.  

                                            
43  Sárhidai Gyula: Az utolsó Messerschmittek Magyarországon 
44  Dr. Hajdú Ferenc-Sárhidai Gyula: A Magyar Királyi Haditechnikai Intézettől a HM 

Technológiai Hivatalig HM TH Budapest, 2005. 
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Ugyancsak 1948 áprilisában alakult meg Mátyásföldön a Katonai 
Átvételi Intézet Tokay Imre főhadnagy parancsnokságával, 2 fő hajó-
zó és 6 fő műszaki tiszttel, amely intézet feladatai közé tartozott a 
különböző gyárakban folyó javító, karbantartó és felújító munka koor-
dinálása, ellenőrzése, az elkészült repülőgépek átvétele és berepü-
lésre történő előkészítése. A szervezet 1953-tól beolvadt a Légierő 
Központi Repülőműszaki Raktárába.45 A kijavított gépek száma 1948 
májusára 5 db-ra nőtt.  

Az 1948-ban, a Zöld László őrnagy parancsnoksága alatt álló Re-
pülőtér Gondnokság alárendeltségében, Repülőgép javító műhely 
és Szertár néven létrehozott szervezet kezdetben egyetlen raktár-
épületben kezdte meg működését, Mátyásföld repülőterén. A szemé-
lyi állományt 4 tiszt, 8 tiszthelyettes és 119 legénységi állományú 
személy alkotta. Elhelyezésük a mai Újszász u. 45. szám alatt álló, 
lakóépületként funkcionáló laktanyában volt. Megkezdődött az el-
szenvedett háborús károk elhárítása, a romok eltakarítása, majd a 
Szertár jellegéből adódó feladatok: javítások végrehajtása, repülő 
szakanyagok tárolása és a csapatok szakanyagokkal történő ellátá-
sának végrehajtása. A szervezet két részből állt. A javítóműhely pa-
rancsnoka Kenéz Endre őrnagy, a szertár parancsnoka Dajka Miklós 
őrnagy volt. A II. Világháborút követő első repülőműszaki katonai lo-
gisztikai szervezet hivatalos megalakítása a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeumban található okmány alapján 1949. március 16-ra tehető.46 
Az ugyancsak ekkor létrejött Repülőcsapatok Parancsnoksága alá-
rendeltségében lévő Szertár parancsnoka 1949-ben Zsolnai Dénes 
százados lett. A szervezet rendszeresített létszáma 100 fő lett.  

Az 1948. július 2-án a Szovjetunióval aláírt katonai segélyegyez-
mény keretében 1949 szeptembere folyamán 35 db UT-2 típusú re-
pülőgépet adtak át Mátyásföldön. A típus ucsebno-trenyirovocsnij, 
azaz kiképzés céljára a szovjet Jakovlev tervezőirodában (OKB–115) 
kifejlesztett, egyenes szárnyú, egymotoros kiképző repülőgép volt.  

A vezetés szervezeti változásait lekövetve, ebben az időben gyak-
ran változott a Szertár elnevezése és felépítése is. 1950. májusában 
a Repülőgép javító műhely és Szertár szervezete kettévált, a javító-
műhely Székesfehérvárra települt, és polgári igazgatás alatt Repülő 

                                            
45  Dr. Seres György: A "legnagyobb" magyar légierő 1948-1957 

http://drseres.com/maszarny/194957.html 
46  HM HIM 711-10099/49 Eln. okm. (A Honvéd Repülő Szertár a „Klapka” szerve-

zéssel, a HM 8000/Eln. HVK. 5/a-49. számú rendelettel került megalapításra) 
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Motorjavító N.V. néven működött. A Mátyásföldön maradt rész a Re-
pülő Szertár elnevezést és az 5435 fedőszámot kapta, ekkor alakul-
tak meg a tároló osztályok is. 1950. június 7-től a Honvéd Légierő 
Parancsnokságon Repülő Mérnök-Műszaki Csoportfőnökséget szer-
veztek. A Hadtáp Csoportfőnök alárendeltségében 16 fővel megalakí-
tásra került a Repülő Műszaki Ellátó Osztály. 1950 őszén az intézet 
már mint Központi Repülő Műszaki Anyagraktár végezte tevé-
kenységét Szabó András százados parancsnoksága alatt. Az ellátási 
körbe tartozó alkatrészek az Il-10, Li-2, Jak-9P, Arado-96 és a Zlin-
361 típusokhoz tartoztak. Egy bomba- és lőszerraktár is megalakult 
1950-ben Mátyásföldön, a Légvédelmi Parancsnokság alárendeltsé-
gében.47  

1951-től a Szertár jelentős szerepet kapott a beérkező új, szovjet 
repülőtechnika átvételében és a repülőcsapatokhoz történő eljuttatá-
sában. 1951. március 16-án a magyar légierő új korszakba lépett a 
korszerű, sugárhajtású MiG-15 vadászrepülő típus hadrendbe állítá-
sával. 1952-től beindult és rendszeressé vált az ejtőernyős kiképzés, 
3 év alatt mintegy 200 fő ejtőernyős katona kapott Mátyásföldön ki-
képzést. A tárolási gondok megoldásaként a mátyásföldi ejtőernyő-
raktár teljes anyagát átköltöztették a táci ejtőernyőraktárba. 

A mátyásföldi Központi Repülő Műszaki Anyagraktár a szovjet 
csapatok megjelenéséig működött, bár 1956 nyarán az elöljáró pa-
rancsnokság utasítást adott az Anyagraktár Székesfehérvárra történő 
áttelepítésére, mely 70%-ban meg is valósult. A zűrzavaros politikai 
helyzet miatt a parancsot végül visszavonták. A forradalmi esemé-
nyek során a hivatásos állomány a pesterzsébeti rendőrséggel közö-
sen járőrözve biztosította az IKARUS gyár és a XVI. kerületi gabona-
raktár őrzését. Az 1956 novemberében hazánkba nyomuló alakula-
tokból létrejött a Déli Hadseregcsoport (JuGeVe, azaz Juzsnaja 
Gruppa Vojszk, amelynek hivatalos „alapító okmányát” csak 1957-
ben írták alá), és az alárendeltségében lévő 59. Légi Hadsereg törzse 
Mátyásföldön került elhelyezésre. 1956 után a szovjet haderő repülő-
parancsnoksága települt a mátyásföldi objektumban, illetve üzemel-
tette a füves repülőteret 1990-ig.  

1957 tavaszán Vági Andor ezredest nevezték ki a Raktár parancs-
nokának. 1957-58 között a Hadtápfőnökség szervezetében Műszaki 

                                            
47  Dr. Gáspár Tibor: Fejezetek a Fegyverzeti Szolgálat és jogelődei történetéből IV. 
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Ellátó Szolgálat alakult, melynek állománya: 6 fő repülőműszaki rak-
táros, 6 fő oxigéntöltő, 8 fő légsűrítőállomás-kezelő, 8 fő akkumulátor-
töltő-állomás kezelő, 15 fő fegyverraktáros és egy 12 fős üzemanyag- 
részleg. 1958-ban jelent meg az inkurrencia-kezelés feladata a Rak-
tár fő tevékenységei között. Az új repülőtechnikai eszközök és anya-
gok fogadása szükségessé tette az elöregedett és feleslegessé vált 
repülőműszaki szakanyagok leválogatását. 1961 júliusáig mintegy 
640 vagon anyag került átadásra a népgazdaság számára, mellyel 
javult az amúgy is szűkös tárolótér felhasználásának helyzete. 1961-
1967 között a szervezet parancsnokává Ángyás László ezredest ne-
vezték ki.  

A hidegháborús években napirenden voltak a kitelepítési gyakorlá-
sok. A Raktár állománya többször hajtott végre szakanyag-kitelepítést 
a Gánti Tábor területére (1963-ban 4 alkalommal), és ilyen esetekben 
onnan szervezte a szakanyagellátást is. Ebben az időszakban került 
bevezetésre a korszerű szemléletű készletgazdálkodás és a mini-
mum-maximum készletek megállapítása is. Ez idő alatt az alakulat 
két szervezeti elemmel, a honi légvédelmi tüzértechnikai részleggel 
és a központi rádiótechnikai anyagraktárral bővült.48 

1966-ban újabb szervezési intézkedések folytán az Anyagraktár új 
megnevezése Országos Légvédelmi Parancsnokság Szertár lett. 
1967. január 10. és február 25. közötti időszakra tehető, amikor az 
Országos Légvédelmi Parancsnokság Szertár és a szállító zászlóalj 
áttelepült Isaszeg helyőrségbe. A Szertár az MN 1678 hadrendi szá-
mot kapta. Elkezdődött az isaszegi laktanya fejlesztése, új tároló-
helyiségek létrehozása, legénységi körlet, parancsnoki épület, étkez-
de építése. A kiürített mátyásföldi épületek további hasznosításra át-
adásra kerültek az IKARUS Vállalat részére. 

1967-2013 között a repülőműszaki szakanyagellátás az isaszegi 
laktanyából történt, de az MH Haditechnikai Ellátóközpont megalaku-
lásával létrehozott Üzembentartást és Anyagellátást Tervező Részleg 
a raktár feletti szakmai felügyeletet Mátyásföldről látta el. 2009-ben 
az évek óta tervezett, Mátyásföldre történő diszlokáció tervezési 
munkái már folyamatban voltak.49 2013. 06. 23-án az MH Logisztikai 

                                            
48  MH 5435 alakulatának története kézirat Fnyt: 105/1959 és A Központi Repülő 

Anyagraktár története kézirat Fnyt: 399/1986 
49  Leiner László: Az MH Logisztikai Ellátó Központ 1. Raktárbázis Repülőműszaki 

Anyagraktár és jogelőd szervezetei fennállásának 60. évfordulója alkalmából 
mondott beszéde (kézirat 2009.03.14.) 



Katonai Logisztika 2018. évi 1-2. szám 

289 

Ellátó Központ (Budapest) és az MH Veszélyesanyag Ellátóközpont 
(Pusztavacs) összevonásával létrejött az MH Anyagellátó Raktárbá-
zis Nagy Attila ezredes parancsnokságával, az ugyancsak ekkor lét-
rehozott MH Logisztikai Központ közvetlen irányítása alatt. 2013. 11. 
01-én befejeződött az isaszegi laktanya teljes kiürítése.  

A Repülőműszaki Anyagraktár munkáját a továbbiakban végletekig 
leegyszerűsített struktúrában Antal Imre mk. százados parancsnok-
sága alatt folytatta tovább az MH ARB mátyásföldi telephelyén. Az 
eredeti, történelmi helyszíntől nem messze, az Újszász u. 37-39. 
szám alatti objektum 16. sz. épületében és a tárolásra szolgáló 4-es 
csarnokban folytatódott a raktározási munka. Az MH által üzemelte-
tett típusok drasztikus csökkenésével a tárolt anyagok mennyisége is 
jelentősen csökkent, az inkurrenssé vált szakanyagok mértéke pedig 
megnövekedett.  

7.3. A közelmúlt katonai logisztikai szervezeteinek fejlődése 

2000. november 01-én a NATO konformitás, valamint a takarékos-
ság jegyében a korábbi haditechnikai eszközök ellátására szakoso-
dott önálló ellátó központok megszűntek. Jogutódjukként, mátyásföldi 
központtal megalakult a Magyar Honvédség Haditechnikai Ellátó 
Központ, mely vezető szerve lett az alábbi, önállóságukat vesztett, 
korábbi ellátó központoknak:  

 MH Páncélos- és Gépjárműtechnikai Ellátó Központ, később 
Lánctalpas és Hőerőgép Raktár (Budapest, Mátyásföld); 

 MH Repülőanyag Ellátó Központ (Isaszeg); 

 MH Tápió Fegyverzettechnikai Ellátó Központ (Tápiószecső); 

 MH Elektronikai Anyagi Technikai Ellátó Központ (Nyíregyhá-
za); 

 MH Műszaki Technikai Ellátó Központ (Budafok-Háros); 

 MH Vegyivédelmi Ellátó Központ (Budapest-Jászberényi út); 

 Rakétatechnikai Ellátó Központ (Nyírtelek); 

 Híradó Anyag Ellátó Központ (Gödöllő); 

 MH Kiképzéstechnikai Ellátó Központ (Esztergom); 

 MH 1. Kijelölt Állandó Raktár (Kalocsa). 
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A Virág Lajos mk. ezredes parancsnoksága alatt álló MH HTEK 
feladatait az MH Összhaderőnemi Támogató Parancsnokság (Buda-
pest) szolgálati alárendeltségében és szakmai irányítása mellett vé-
gezte. A haditechnikai integrációval párhuzamos folyamatok zajlottak 
a hadtáp területeken is, hiszen az MH Hadtáp-anyag Ellátó Központ 
szervezete a korábbi MH Üzemanyag Ellátó Központ, MH Ruházati 
Ellátó Központ, MH Élelmezés Ellátó Központ, MH Humán Anyagi 
Alosztály, MH Térképészeti Anyagellátó Alosztály összevonásával jött 
létre. 

2007. március elsejével a logisztikai integráció által megkövetelt 
további szervezeti változás következtében a Haditechnikai Ellátó 
Központ és a Hadtápanyag Ellátó Központ, mint költségvetési szer-
vezetek megszűntek, és a Magyar Köztársaság Honvédelmi Miniszte-
re határozatában új, ezredszintű költségvetési szervet alapított Má-
tyásföldön: létrejött a Logisztikai Ellátó Központ Barnucz Albert okl. 
mk. ezredes parancsnokságával.50  

Az MH LEK működőképességét 2007. augusztus 31-re érte el. Az 
új szervezet feladatait az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (Szé-
kesfehérvár) szolgálati alárendeltségében, a HM Fejlesztési és Lo-
gisztikai Ügynökség szakmai irányítása mellett végezte.  

Fő feladata a Honvédelmi Minisztérium háttérintézményeinek, va-
lamint a Magyar Honvédség szervezeteinek teljes körű, végrehajtó 
szintű logisztikai biztosítása volt. Az MH LEK végezte a Magyar Hon-
védség katonai szervezeteinek ellátását a hatáskörébe tartozó előírt 
szakanyagokkal. Az MH ÖHP által meghatározott szakanyagok be-
szerzését (köz)beszerzési eljárásokban valósította meg. Feladata volt 
a központi beszerzésű szakanyagok végátvétele és azok előírás sze-
rinti tárolása, karbantartása.  

Külön rendelkezések alapján végezte a különféle NATO és nem-
zetközi missziók ellátásával kapcsolatos szakmai feladatokat. Forga-
lomba helyezte az MH gépjárműveit, hatósági okmányokkal és jel-
zéssel látta el őket. Szervezte a gépjárművek, erőgépek, repülőesz-
közök, egyéb szakanyagok javíttatását. Az MH személyi állományá-
nak ellátására Katonai Ruházati Ellátó pontokat működtetett.  

                                            
50  Intézkedések: 9/2007 (HK 4.), 15/2007 (HK 4.), 25/2007 (HK 4.) 
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A központi logisztikai támogatás a szakági Üzembentartást és 
Anyagellátást Tervező Részlegek szakmai irányításával történt, me-
lyek a vonatkozó szabályzók feszes betartásával, a mindenkori érvé-
nyes Logisztikai Utaltsági Rendben szereplő lépcsőzéssel végezték a 
katonai szervezetek szakanyagokkal és eszközökkel történő ellátá-
sát. A Logisztikai Ellátó Központ feladatait 5 zászlóalj-szintű raktárbá-
zissal, egy kijelölt állandó raktárral és öt inkurrencia-tároló raktárral 
látta el, mely szervezetek az ország területén több mint 14 helyőr-
ségben helyezkedtek el. A személyi állomány többségében korszerű 
irodákban, munkahelyeken dolgozott, azonban a régi raktárak állaga 
már nem minden esetben felelt meg a kor követelményeinek. A sze-
mélyi állomány jól felkészült szakemberekből állt, akik tudásukat az 
önképzések, illetve a továbbképzések alkalmával folyamatosan bőví-
tették.  

2013. 06. 23-án az MH Logisztikai Ellátó Központ (Budapest) és az 
MH Veszélyesanyag Ellátóközpont (Pusztavacs) összevonásával lét-
rejött az MH Anyagellátó Raktárbázis Nagy Attila ezredes parancs-
nokságával, az ugyancsak ekkor létrehozott MH Logisztikai Központ 
közvetlen irányítása alatt. A logisztikai integráció, az új korszak kihí-
vásainak jobban megfelelni képes szervezet szakmai irányítása Ba-
ráth István dandártábornok nevével fémjelezhető Logisztikai Központ-
ra hárult.  

A haderő korszerűsítése során elindult folyamat befejezéseként a 
jelenlegi ellátó központok összevonásával a közeljövőben egy centra-
lizált „Központi Logisztikai Bázis” kialakulása körvonalazódik. A tervek 
között szerepel egy eszközkövető rendszer bevezetése, illetve a vo-
nalkódos leolvasórendszer alkalmazási körének kiszélesítése is.  

Mindezek megvalósulása elsősorban az elöljárói döntéstől, legin-
kább pedig a rendelkezésre álló költségvetési keret nagyságától 
függ.51  

                                            
51  Kaposvári László: Az MH logisztikai rendszerének fejlesztési irányai konferencia 

előadás Budapest 2013.  
Boczák Attila: A logisztikai támogatási rendszer korszerűsítésének lehetőségei, 
Honvédségi Szemle 2011 6. sz. 10-11.o.  
Baráth István: Az MH logisztikai rendszerének aktuális helyzete konferencia elő-
adás Budapest 2013.  
Baranyi Ferenc - Lengyel András: Gondolatok a KLB-ről Katonai Logisztika 
2003/4 szám. 68-83.o. 
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8. A korszak emlékművei Mátyásföldön 

8.1. Gépkocsizók hősi emlékműve (oroszlán) 

Lissák Tivadar remekbe szabott fotósorozatában (Fortepan fotóar-
chívum) látható a korábbi MÁG főépületének Újszász utcai oldalán, 
egy dombra épített, díszfallal körülvett, bronz koszorúval ékesített, 
magas talapzaton álló emlékmű 1943-ban a Magyar Királyi Honvéd 
Gépkocsiszertár területén, melynek lábazatán „A Hazáért” felirat ol-
vasható. A talapzaton egy műkőből öntött oroszlánszobor állt. A szo-
bor sorsa annak ellenére talányos, hogy eredeti felállítási helyétől 
nem messze, máig látható. Prohászka László Szoborsorsok52 című 
könyvében alkotóként Maugsch Gyulát említi 1928-ból. Felállítási 
helyként az Ezredes utcai gépjárműves laktanyát valószínűsíti. (Innen 
költözött át a gépkocsizó-műszaki szakterület javítóbázisa 1933-1939 
között Mátyásföldre, az októberben megalapított Magyar Királyi Hon-
véd Gépkocsiszertárba.) A laktanyának két kapuja volt, a másik a 
Káplár utca felé nyílt, ott állhatott az emlékmű. Alkotóként felmerülhet 
Seenger Béla kőfaragó neve is a Nemzeti újság képes műmelléklete53 
alapján. Az oroszlán az Országos Kézművesipari Tárlat Mestercsar-
nokában Seenger Béla kőfaragó csarnokában volt kiállítva 1928-ban, 
majd felavatták a Városmajor mellett a Káplár utcai honvédgarázs 
előtt, az I. Világháborúban hősi halált halt gépkocsivezetők emlékére. 
A szálak tehát összefutni látszanak, de az alkotó kiléte homályban 
marad. Rajna György Budapest köztéri szobrainak katalógusa54 című 
könyvében a Gépkocsivezetők első világháborús emlékműve alkotó-
jaként Mausch Gyulát említi. A felállítás évét 1934-re teszi, szintén a 
II. ker. Ezredes u. 5. szám alatti laktanyába. Közli viszont, hogy a 
szobor elpusztult. Ismert tény, hogy 1945 után, számos első világhá-
borús emlékművet eltávolítottak a laktanyákból, az Ezredes utcából a 
Gépkocsizók hősi emlékét (Maugsch Gyula alkotását) is. 

A XIV. kerületi Czázár András utca 5. szám alatt egykor Rákos 
Manó szobrász műterme és lakása állt. A ház előtti, az utcáról is 
könnyen észre vehető oroszlánszobor, bár talpazatán nincs felirat, 

                                            
52  Prohászka László: Szoborsorsok Kornétás Kiadó, 1994 
53  1928. szeptember 16. szám 
54  Rajna György Budapest köztéri szobrainak katalógusa Kiadó: Budapesti Város-

védő Egyesület 1989. 
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mindenben megegyezik a mátyásföldivel. A jelenlegi bérház lakói Rá-
kos Manó épületszobrásznak tulajdonítják az alkotást. 

 
16. számú ábra. Az I. világháborús gépkocsizók hősi emlékműve 

1943-ban a M. Kir. Honvéd Gépjárműszertárban és ma az MH ARB 
területén 

A mátyásföldön települő MH Páncélos- és Gépjárműtechnikai 
Ellátóközpont utolsó parancsnoka – aki az oroszlán szobrot a MÁG 
főépület elhanyagolt kertjéből mostani helyére, az Újszász utca 58. 
szám alatti objektum udvarára menekítette – információja szerint azt 
maga Horthy Miklós kormányzó úr ajándékozta a reptérnek55. A szob-
ron sem véset, sem felirat nem látható.  

8.2. A MÁG torony emléktáblája a kapunál 

Az Újszász utca 41-43. szám alatti egykori MÁG főépület utcai fő-
homlokzatán, a négy árkádnyílás két oldalán valaha két emléktáblát 
helyeztek el. Lissák Tivadar fényképein jól látható a két, egyforma 
kivitelű I. Világháborús márvány emléktábla. Mindkét oldalon azonos 
kiképzésben, a táblákat falba épített kő virágláda díszíti. A virágláda 
alatt a magyar királyi címerpajzs látható - a háborúra utaló - tölgyfa 
ágakkal körülvéve, fölötte a magyar királyi Honvéd Gépkocsiszertár 
emblémája, a kormánykerék szárnyakkal és örökmécses látható.  

                                            
55  Izbéki János nyugállományú alezredes szóbeli közlése 2011. 
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17. ábra. Az I. világháborús „Munkabajtársak emléktáblája” a Magyar 
Királyi Honvéd Gépkocsiszertár emblémájával régen és ma a MÁG 

főépületen 

A tábla fölött, a sugarait kibocsájtó napkorongba burkolózó Szent-
korona helyezkedik el. A bal oldali tábla felirata sajnos nem látható a 
felvételeken, a jobb oldali emlékművön viszont 24 név és az alábbi 
szöveg olvasható: „Munkabajtársak emlékének kegyelettel”. Az évti-
zedek múltával az épület homlokzatának képe némileg megváltozott. 
A két szélső árkádnyílást befalazták, a bal oldali emlékmű helyére 
ablaknyílást vágtak, így az teljesen elpusztult.  

A jobb oldali emlékmű részben ma is látható. Az emléktáblát ugyan 
az utóbbi évtizedben levették, és azóta nincs hír hollétéről, de a ma-
gyar királyi címerpajzs a tölgyfaágakkal látható.  

8.3. Dísztó Szent Kristóf szobrával 

Lissák Tivadar engedélyt kapott, hogy fotósorozatban örökítse meg 
a magyar királyi Honvéd Gépkocsiszertár működését, épületeit, mű-
helyeit 1943-ban. A felvételek között találkozhatunk egy ünnepi ese-
ményről, római katolikus szertartású tábori szentmiséről készített ké-
pekkel is, melyek feltehetően 1939-ben, az alapító ünnepségen ké-
szültek. Több felvételen is látható az a dísztó, mely az egykori MÁG 
főépület Újszász utcai homlokzata és az utca között épült.  



Katonai Logisztika 2018. évi 1-2. szám 

295 

 
18. ábra. Szent Kristóf szobor (a közlekedők védőszentje) régen a 

Magyar Királyi Honvéd Gépkocsiszertár emlékparkjában és ma 

A mintegy 260 m2 alapterületű 0,3-0,4 méter mélységű tó két rész-
ből, egy magasabban fekvő és egy alacsonyabb víztükrű felületből 
áll, ívesen záródó „téglány” alaprajzú. A mintegy 0,4 méterrel alacso-
nyabb tórészbe a hossztengely mentén négyfokú, széles lépcsősor 
vezet egy mesterséges szigetre. A tóban kisebb sziklák, vízi növé-
nyek láthatók.  A nagyobbik vízfelületben Szent Kristófot ábrázoló 
fémszobor található 

Botfai Hűvös László 1883-ban született, a Képzőművészeti Főisko-
lán festészetet tanult, csak 1909-ben Rodin tanácsára tért át a szob-
rászatra. 1910-ben Párizsban készítette a „Szent Kristóf a gyermek 
Jézussal” című monumentális szobrát, mely kitűnő kritikát kapott. A 
művész 1913-ban tért haza Budapestre. 1948-tól New Yorkban élt, 
ott is halt meg 1972-ben. Aktív éveiben főként portrékat mintázott. 
Hűvös László nem túl nagyszámú köztéri alkotása között kiemelkedő 
jelentőséggel bír a Szent Kristóf-szobor, mely a közlekedők védő-
szentjét mintázza. 1932-ben a Stefánia útra készült egy másolat car-
rarai márványból, Szántódra 1939-ben bronzból. A mátyásföldi máso-
latról nincs ismert irodalmi adat. Ma egy alkotás az Olof Palme sétány 
elején, a Műjégpálya főbejáratával szemben látható. Sajnos a má-
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tyásföldi Szent Kristóf-szobornak nyoma veszett, a tó azonban jó ál-
lapotban ma is látható.  

A régi fényképek hátterében felfedezhető az Újszász utca 58. 
szám alatti katonai objektum máig álló épülete és a ma Veranda Ká-
vézóként üzemelő egykori őrség-épület. A tó közelében máig megta-
lálhatjuk a fényképeken felfedezhető szép ívű kandeláberek egyikét.  

 
19. számú ábra. Dísztó régen a Magyar Királyi Honvéd 

Gépkocsiszertár emlékparkjában és ma 

8.4. Corvin Helytörténeti Klub emléktáblája 

 
20. számú ábra. A Corvin emléktábla 
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Az egykori MÁG főépület Újszász utcai homlokzatán, az árkádos 
főbejárattól balra, az egykori Gépkocsizók hősi emlékműve (oroszlán) 
mögött látható az az emléktábla, melyet 1997-ben a Corvin Helytör-
téneti Klub állított. Az aranybetűs márványtábla felirata: „A Magyar 
Általános Gépgyár dísztornya, mely 1916-tól ipari fejlődésünk, autó 
és repülőgépgyártásunk nemzetközileg elismert színhelye volt.” 

Az emléktábla az utcáról nem látszik és nem is látogatható, mert a 
MABI-BUS Kft. területén fekszik. A gyár legfontosabb termékei a vi-
lágszínvonalú és újdonságú Evopro Modulo Medio Electric és Hybrid 
típusú, kompozit karosszériájú, alternatív hajtású járművek.  

A régi idők gépjárműgyártásának emlékét felelevenítendően, 2015-
től fémkarosszériás, Modulo M típusú járművek is készülnek Mátyás-
földön.  

8.5. Ősrepülő emlékmű a csendőrlaktanyánál 

Az 1996-ban, a mátyásföldi repülőtér fennállásának 80 éves évfor-
dulóján állított emlékmű a közforgalmú és katonai repülőtér egykori 
bejáratánál áll. A Pilóta utcával szemközt, mintegy 4 méter magas, 
vörös terméskőből rakott gúla tetején szétterjesztett szárnyú stilizált 
madarat láthatunk. Az emlékműbe süllyesztett márványtáblán az 
alábbi felirat olvasható: „Első vadászrepülőgép gyárunk és közfor-
galmi repülőterünk emlékére 1916-1996.”  Az emlékmű másik olda-
lán, utólag felerősített, kisebb méretű márványtáblán az alábbi szö-
veg olvasható: „Hálás szívvel emlékezünk az I. és II. Világháború hős 
pilótáira”  

 
21. számú ábra. Az egykori mátyásföld-repülőtéri (légi) 

csendőrlaktanya épülete és a repülős emlékmű 
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8.6. Prodam emléktábla 

A repülőtér közelében, a katolikus templom mögött, a Prodam utca 
1. számú ház falán márványtábla állít emléket Prodam Guido fiumei 
származású, gyógyszerész végzettségű ősrepülőnknek, aki 1911. 
november 4-én először repült Budapest területe felett Horváth III/A 
típusú monoplánján.  

 
22. számú ábra. Prodam Guido emléktáblája 

A márványtábla felirata:” Prodam Guido 1882-1948 A repülés korai 
szakaszának jelentős személyisége. Az első magyar pilóta, aki Bu-
dapest és az Adriai tenger felett repült.”  

8.7. Hadtáp katonák emléktáblája 

Az Újszász utca 37-39. szám alatti katonai objektum parancsnoki 
épülete előtti szépen kialakított parkban áll a 2012-ben a 
Logisztikusok Napi ünnepség keretében felavatott emlékmű. A szé-
pen kialakított park közepén, téglákból rakott emlékfal és a rajta elhe-
lyezett fekete márványtábla kínál logisztikai katonai emlékhelyet, 
mely minden valaha élt ellátó katona emlékét őrzi.  A Lehel úti nagy 
múltú hadtáp objektumból áthozott emléktábla felirata: „A Magyar el-
látó katonák emlékére. Állította a Magyar Honvédség Anyagi-
technikai Főcsoportfőnöksége 1996.” 
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23. ábra. Hadtáp katonák emléktáblája és a logisztikai emlékkő-sor 

A Logisztikai Ellátó Központ széttagoltsága, az ország több pontján 
történő elhelyezkedése miatt a vezető szerveknek is otthont adó má-
tyásföldi objektumban, a jogelőd szervezeteknek emléket állító em-
lékkő-sort létesítettek murvával felszórt területen, mely a NATO tagál-
lamok zászlait tartó oszlopok között található. Az emlékművek mellett 
mini haditechnikai park kialakítására is sor került. A parkban 122 mm-
es tarack, 45 mm-es páncéltörő ágyú és ZU-2 légvédelmi géppuska, 
valamint 2 db mozgókonyha, egy PT-76 felderítő úszó harckocsi és 
két 1848-as ágyú makettje is látható.   

A szerző köszönetet mond Dr. Hegedűs Ernő és Varga Imre urak 
hasznos tanácsaiért és a szakmai lektorálás feladatainak elvégzésé-
ért. 

Irodalom: 
A XVI. kerület története (Minerva, Bp., 1971.) könyv 
A MALÉV Repülés- és Üzemtörténeti Kör 1983. évi Konferencia kiad-
vány 2003. január 
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Klemensits Péter1 

AZ ARMSTRONG WHITWORTH WHITLEY KÖZEPES 
BOMBÁZÓ REPÜLŐGÉP ALKALMAZÁSA SZÁLLÍTÓ 

REPÜLŐGÉPKÉNT A II. VILÁGHÁBORÚBAN 
DOI: 10.30583/2018/1-2/303 

Absztrakt 
Az 1937-ben szolgálatba állt, de 1940-re bombázó feladatkörben már 
elavult Armstrong Whitworth Whitley közepes bombázó repülőgép 
alkalmazására elsősorban szállító repülőgépként került sor a II. világ-
háború során. A típussal ekkortól elsősorban utánpótlást, 
teherdeszantot és ejtőernyősöket szállítottak. 1941. február 10-én 
egy dél-olaszországi vízvezetékrendszer megsemmisítésére kapott 
feladatot egy brit SAS ejtőernyős kommandó. A csoportot Armstrong 
Whitworth Whitley bombázó repülőgépek szállították a hegyekben 
elhelyezkedő cél helyszínéhez. A fő csoportosítással párhuzamosan, 
a vízvezetéktől távolabb két másik, kisebb egységet is ledobtak. A 
vízvezetéket felrobbantották. Ezt követően a csoport 80 km-es mene-
tet hajtott volna végre a tengerpartig, ahol egy tengeralattjáró vette 
volna fedélzetére. Az erők kivonása azonban nem járt sikerrel. 

Kulcsszavak: közepes bombázó repülőgép, Armstrong Whitworth 
Whitley, brit haderő, Special Air Service, különleges műveletek, légi-
deszant, ejtőernyőzés, légi szállítás, teherdeszant-ledobás 

Bevezetés 

Az 1937-ben szolgálatba állt, de 1940-re elavult Armstrong 
Whitworth Whitley közepes bombázó repülőgép alkalmazására első-
sorban szállító repülőgépként került sor a II. világháború során. A tí-
pussal ekkortól elsősorban utánpótlást, teherdeszantot és ejtőernyő-
söket szállítottak. Az újonnan felállított brit ejtőernyős fegyvernemnek 
ugyanis égetően nagy szüksége volt légi szállító kapacitásra. 

                                                 
1  Dr. Klemensits Péter Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány, Dél- Délkelet-Ázsia 

Kutatóintézet, szenior kutató. Pallas Athéné Geopolitical Institute of South- 
Southeast Asia, Senior Researcher peterklemensits@yahoo.com ORCID: 0000-
0003-2907-9130 
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1. ábra. Ejtőernyős bekötött ugrása Whitley-ből egy gyakorlaton. 

Jól kivehetők a korábbi ugrók bekötőkötelei a géptörzs alatt 

A német ejtőernyős csapatok 1940-es nyugat-európai sikereit kö-
vetően a britek is felismerték az új fegyvernem jelentőségét, ennek 
következtében Winston Churchill miniszterelnök nyomására már 1940 
júniusában döntés született a légideszant alakulatok szervezéséről.[2] 
Először 500 önkéntes felkészítése kezdődött meg Manchester köze-
lében, melyek első bevetését 1941 tavaszára tervezték, de a kikép-
zést számos tényező hátráltatta.  

 
2. ábra. A brit Armstrong Whitworth Whitley közepes bombázó 

repülőgép.  
Az elavult repülőgépet ejtőernyősök ledobására is alkalmazták. 
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A britek nem rendelkeztek katonai célokra felhasználható vitorlázó 
repülőgépekkel, és a szállító repülőgépek elenyésző száma is prob-
lémát jelentett. A megfelelő szervezeti keretek kialakítása sem bizo-
nyult egyszerű feladatnak, a hadsereg és a légierő közötti rivalizálás 
pedig további késedelmet eredményezett. Végül elfogadták David 
Stirling százados koncepcióját egy ejtőernyős különleges hadviselési 
erő felállításáról, így létrejött az SAS (Special Air Service - Különleges 
Légi Szolgálat).[1] Az ejtőernyősök szállítására, később a vitorlázó 
repülőgépek vontatására speciálisan átalakított Armstrong Whitworth 
Whitley közepes bombázókat alkalmaztak. Ezek ekkorra bombázó-
ként már elavultak, de ejtőernyős-szállító feladatkörben még több 
évig megfelelőnek bizonyultak.  

1. A brit Armstrong Whitworth Whitley közepes bombá-
zó repülőgép 

1937-ben bombázó repülőgépként rendszerbe állt a vállszárnyas, 
kétmotoros, osztott vezérsíkkal rendelkező Armstrong Whitworth 
Whitley közepes bombázó repülőgép.  

 
3. ábra. A brit Armstrong Whitworth Whitley közepes bombázó 

repülőgép háromnézeti rajza 
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Whitley Mk.I-es változatának (34 db) és a továbbfejlesztett, soro-
zatban gyártott Mk.II-esnek (126 db), illetve az Mk.III-asnak (80 db) 
Armstrong Siddeley Tiger típusú léghűtéses csillagmotorja volt. Az 
Mk.IV-es sorozatba (33 db) már folyadékhűtéses 1145 LE-s Rolls-
Royce Merlin X típusú 12 hengeres V-motorok kerültek.  

 
4. ábra. Ejtőernyősök a Whitley bombázó törzsében 

AZ ARMSTRONG WHITWORTH WHITLEY FŐBB ADATAI [4] 

1. táblázat 
Fesztávolság 26 m 

Törzshossz 21 m 

Erőforrás 2x 920 LE Armstrong 
Siddeley Tiger csillagmotor 

Szerkezeti tömeg 8800 kg 

Hasznos teher 6400 kg 

Fegyverzet 
1x0,303 hüvelyk (7,7 mm) forg. gpu. orrtoronyban, 

4x0,303 hüvelyk (7,7 mm) forg. gpu faroktoronyban, 
3177 kg bomba 

Sebesség 370 km/h 

Hatótáv 2650 km 

Csúcsmagasság 7915 m 

Szolgálati idő 1937-1942 

Legyártva 1814 db 
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A legfontosabb változat, az Mk.V. (1466 db) hátul meghosszabbí-
tott törzzsel, módosított farokrésszel és nagyobb üzemanyagtartállyal 
készült. A típus a háború első éveiben már csak a Partvédelmi Pa-
rancsnokság számára látott el járőr- és tengeralattjáró-elhárítási fel-
adatokat. Az Mk.VII-es szériát (146 db) ezért levegő-vízfelszín felderí-
tési feladatok ellátására alkalmas radarral szerelték fel a Partvédelmi 
Parancsnokság részére.  

A brit haderő az elavult és lassú Whitley közepes bombázó repülő-
gépet 1941-ben ejtőernyősök ledobására is alkalmazta. Az ejtőernyő-
sök – maximum 10-12 fő - a Whitley szűkös törzsében utaztak a cé-
lig, majd a bombázógép padlólemezén kialakított kerek nyíláson ke-
resztül hajtották végre az ejtőernyős ugrást.  

 

 
5. ábra. Az Armstrong Whitworth Whitley bombázógépek padlóleme-
zén kialakított kerek nyíláson keresztül hajtottak végre ugrást a brit 

ejtőernyősök 
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A Whitley bombázó padlólemezén kialakított deszantnyílás csak 
vontatottan tette lehetővé az ejtőernyősök kijuttatását, amely fokozta 
az erők szétszóródását. Rendszerint bekötött ugrásokat hajtottak 
végre a Whitley-ből.  

 
6. ábra. A Whitley bombázó padlólemezén kialakított deszantnyílás 

E célra rögzítési pontot alakítottak ki a bekötőkötelek számára a 
géptörzsben. A repülőgép - az ejtőernyősök támogatására – felszere-
lést és ellátmányt tartalmazó teherdeszant-konténert dobhatott le 
bombakamrájából. 

2. A Különleges Légi Szolgálat és a katonai ejtőernyő-
zés 

Az ejtőernyős csapatok magvát a 2-es számú kommandó jelentet-
te, melynek 342 katonája sikeresen teljesítette a kiképzést, ezután 
1940 végén, mint a 11. speciális légi szolgálati zászlóalj (Special Air 
Service - Különleges Légi Szolgálat - SAS) kapott bevetésre alkalmas 
minősítést.  

1941-ben létrejött az első SAS század.1941-ben létrejött az első 
szállítórepülő-ezred is az ejtőernyősök műveleteinek támogatására, 
illetve vontatási és szállítási feladatok végrehajtására.[5]  A technikai 
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és szervezeti hiányosságok ellenére (vitorlázó repülőgépek továbbra 
sem álltak rendelkezésre) az ejtőernyősök éles bevetése nem tűrt 
halasztást, hiszen a tapasztalatokra égető szüksége volt a királyi lé-
gierőnek, emellett politikai okokból kifolyólag a fegyveres erők ütőké-
pességét is bizonyítani kellett. Ekkor jutott szerephez a bombázó re-
pülőgépként már elavult, de szállító repülőgépként még használható 
Armstrong Whitworth Whitley, mivel az újonnan felállított brit ejtőer-
nyős fegyvernemnek szüksége volt a típus légi szállító kapacitására. 

 
7. ábra. Ejtőernyős kiképzésen a Colossus műveletben részt vevő 11. 

SAS zászlóalj katonái 

3. A Colossus hadművelet és a Whitley bombázó 

A britek számára 1940-41 telén Észak-Afrika jelentette az egyetlen 
aktív hadszínteret, ahol Olaszország ellen folytak a hadműveletek, a 
célpont kiválasztásánál az olasz háborús erőfeszítések akadályozása 
volt a meghatározó elv. Ennek következtében Calitri mellett a Tragino 
folyón átívelő vízvezetékre esett a választás, amely a tarantói hadi-
tengerészeti bázis mellett közel 2 milliós lakosságot látott el ivóvízzel. 
Az objektum megsemmisítésével a brit hadvezetés komoly csapást 
akart mérni az ellenség moráljára, ezt pedig kizárólag az ejtőernyő-
sök bevetésével tartotta kivitelezhetőnek. 

Az ejtőernyős zászlóalj kötelékéből T. A. G. Pritchard őrnagy veze-
tésével 38 embert választottak ki a Colossus hadműveletre (hozzájuk 
csatlakozott még 3 olasz tolmács), az egység pedig az X szakasz 
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megjelölést kapta. Hathetes kiképzést követően az alakulat 1941. 
február 10-re már készen állt a feladatra. A terv szerint figyelemeltere-
lő bombázásokkal egyidejűleg a deszantosok földet érésük után rob-
bantással megsemmisítik a vízvezetéket, majd a Sele folyó torkolatá-
nál gyülekeznek, ahol a Triumph tengeralattjáró fogja várni őket. 

 
8. ábra. A Colossus műveletnél alkalmazott Armstrong Whitworth 

Whitley bombázó repülőgépek ejtőernyősöket dobnak le 

 
9. ábra. Tömeges ejtőernyős ledobás Whitley-ből 
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Február 10-én a 6 db Whitley bombázó a tervek szerint elindult 
Máltáról, de 2 gép a fagyás okozta meghibásodás miatt képtelen volt 
ledobni terhét, az utolsó pedig a célkörzetet sem találta meg, így a 
fedélzetén utazó ejtőernyősök a tervezettnél később és távolabb ér-
tek földet. Ráadásul - műszaki katonákról lévén szó - a felszerelés 
nagy része is náluk volt. Szerencséjükre Pritchard emberei saját kon-
ténereiket megtalálták, így elegendő robbanóanyaggal rendelkeztek a 
küldetés teljesítéséhez, és a vízvezeték mellett egy hidat is felrobban-
tottak.  

 
10. ábra. Ugrás előtti pillanat, az ejtőernyős már félig az Armstrong 

Whitworth Whitley repülőgép padlólemezén kialakított nyílásban van. 
Sem a szűkös törzs, sem a ledobónyílás nem volt ergonomikus 

kialakítású 

Miután az ejtőernyősök egy, a földet éréskor megsebesült társukat 
hátrahagyták, 3 csoportban azonnal a tengerpart felé indultak, de rö-
videsen hadifogságba estek. Pritchard csoportját észrevette egy helyi 
parasztgazda, aki értesítette a csendőrséget, ezért a britek jelentős 
túlerővel néztek szembe. A másik két csoporton is olasz katonák és 
csendőrök ütöttek rajta, a felesleges áldozatokat elkerülendő végül 
Pritchard a megadást választotta.  Az olasz hatóságok a briteket a 
sulmonai hadifogolytáborba szállították, az egyik olasz tolmácsot vi-
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szont kivégezték.  

 
11. ábra. Armstrong Whitworth Whitley közepes bombázó repülőgép 

teherdeszant-konténert dob le az ejtőernyősök támogatására 
bombakamrájából a Colossus művelet során (grafika) 

Az ejtőernyősök csupán az olasz fegyverletételt követően szaba-
dultak, Anthony Deane-Drummond hadnagy kivételével, aki még ko-
rábban megszökött és sikeresen hazatért Angliába. (A hadnagy elő-
ször 1941 decemberében próbálkozott a szökéssel, de a svájci határ 
közelében elfogták, végül 1942 májusában sikerült meglépnie egy 
firenzei kórházból és eljutnia Svájcba, ahonnan Dél-Franciaországon 
keresztül júliusban tért vissza hazájába.) Korántsem mellékes, hogy 
ha a szakasz tagjai sikeresen elérték volna a tengerpartot, akkor sem 
várta volna őket a tengeralattjáró, amelyet a hadvezetés Pritchardék 
tudta nélkül visszarendelt. Mivel a Sele torkolatánál a találkozóhely 
közelében egy brit bombázó a vízbe zuhant, a főparancsnokság 
számítva arra, hogy az olaszok lehallgatták a pilóta rádióüzenetét (és 
feltételezhetően a gép keresésére indulnak), túl kockázatosnak minő-
sítette a tengeralattjárós akciót, tartva az ellenség csapdájától. 
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Összegzés 

A hadművelet eredményesége abban a tekintetben megkérdője-
lezhető, hogy a feladat sikeres teljesítése ellenére a vízvezetéket az 
olaszok rövid időn belül helyreállították, így a háborús erőfeszítései-
ket nem gátolta, habár a hasonló esetektől való félelem aláásta az 
olasz lakosság nyugalmát és új rendszabályok bevezetését tette 
szükségessé. Az ejtőernyős szakasz elvesztése részben a főpa-
rancsnokság hibás tervezésének tudható be, hiszen a katonák haza-
szállítását nem sikerült biztosítani. 

 
12. ábra. Whitley III repülőgép a földön 

 
13. ábra. Ejtőernyősök beszállása Whitley bombázó repülőgépbe 



Katonai Logisztika 2018. évi 1-2. szám 

314 

Mindazonáltal (a veszteségek ellenére) a Colossus hadművelet rá-
világított az ejtőernyős fegyvernem jelentőségére, emelte az érintett 
brit csapatok morálját, és hosszú távon számos alapvető tapasztalat-
tal gazdagította a hadvezetést a légideszant alakulatok jövőbeni al-
kalmazását tekintve. 

Az, hogy az Armstrong Whitworth Whitley közepes bombázó repü-
lőgép-típussal 1940-től elsősorban utánpótlást, teherdeszantot és 
ejtőernyősöket szállítottak, lényegében használható megoldásnak 
bizonyult a Colossus művelet során, hiszen a brit ejtőernyős fegyver-
nemnek nagy szüksége volt légi szállító kapacitásra. A további hábo-
rús évek ejtőernyős műveletei bizonyították a brit légideszantok létjo-
gosultságát.[3] Ekkorra azonban – 1942 után – a Whitley bombázó 
repülőgépet inkább mint deszantvitorlázó-vontatót, illetve ejtőernyős 
kiképző repülőgépet alkalmazták. 

 
14. ábra. Whitley bombázó repülőgép, mint deszantvitorlázó-vontató 

Az Armstrong Whitworth Whitley közepes bombázó repülőgép, 
mint elavult haditechnikai eszköz további, más feladatkörben történő 
hasznosítása mutatja azt, hogy még egy olyan jelentős anyagi erőfor-
rások felett diszponáló nagyhatalom, mint a Brit Birodalom esetében 
is fontos volt a háború során az észszerű gazdálkodás a haditechni-
kai eszközökkel.  
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A Katonai Közlekedés Napját ünnepelték 

2018. június 6-án a Katonai Közlekedés Napja alkalmából a báró 
Hazai Samu laktanyában ünnepi állománygyűlést tartott a MH Kato-
nai Közlekedési Központ. 

A Katonai Közlekedés Napjának megünneplése Baross Gábor 
egykori vasminiszter 170 évvel ezelőtti születéséhez kötődik, aki a 
múltszázadvégi Európához gyors ütemben felzárkózó Magyarország 
kiemelkedő alakja, közlekedési miniszterré választása után a korsze-
rű magyar kereskedelem és közlekedés megalkotója volt. 

Az ünnepségen részt vettek a MH Logisztikai Központ és az 
együttműködő katonai szervezetek vezetői, a Katonai Közlekedési 
Központ nyugállományú parancsnokai és aktív katonái. 

Dr. Benkő Tibor Magyarország honvédelmi minisztere és Korom 
Ferenc altábornagy a honvéd vezérkar főnöke ünnepi köszöntőjének 
felolvasása után a MH Székesfehérvári Logisztikusok Baráti körének 
elnöke, Rába Imre nyugállományú altábornagy a Katonai Közlekedési 
Központ munkájának elismeréseként zászlószalagot adományozott 
az alakulat számára. 

Bárdos Antal ezredes, a MH Katonai Közlekedési Központ 
parancsoka köszönőbeszédében kiemelte, hogy a zászlószalag a 
Katonai Közlekedési Központ szakmai tudásának elismerése és az 
alakulat egyik legfontosabb feladata a kiemelkedő csapatszellem és a 
jó közösség megtartása. 
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Ünnepi köszöntőt mondott Dr. Szászi Gábor Sándor ezredes, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Kar oktatási dékánhelyettese, aki beszédében hangsúlyozta: 
„2017-ben a jelentős számú és volumenű nemzetközi gyakorlatok 
olyan feladat-végrehajtási intenzitást követeltek meg a szolgálattól, 
ami néhány évre visszatekintve is kiemelkedő volt.” 

Ezt követően kimagasló szakmai munkájukért az állomány tagjai 
közül többen is elismerést vehettek át, majd a MH Kaposvár Helyőr-
ségi Zenekarának műsorát hallgathatták meg az eseményre egybe-
gyűltek. 

A visszaemlékezés Taksonyban folytatódott, ahol Kreisz László 
Taksony nagyközség polgármestere és Gáspár János a Magyar 
Közművelődésért Alapítvány elnöke mondott ünnepi beszédet. 

Majd a polgármesterrel együtt a Baross család, a Magyar Állam-
vasutak, a Vasutas Segélyező Egyesület, a Magyar Posta Zrt. és más 
civil szervezetek képviselő is elhelyezték a megemlékezés virágait az 
egykori közlekedési miniszter emlékművénél. 

(Összeállította: Matolcsi Zita ÖMT százados) 

Repülőműszakiak napja 

Július 2-án az idén is összegyűltek a repülőműszakiak Kecskemé-
ten a Légijármű Javítóüzem hangárjában, hogy ünnepélyes keretek 
között emlékezzenek meg Adorján Jánosról. A neves repülőgép-
tervező halálának napját választották a „Repülőműszakiak Napjául”. 

Az ünnepségen ismertették a honvédelmi miniszter és a Honvéd 
Vezérkar főnökének ez alkalomra írt köszöntő levelét. A levél méltatta 
Adorján János úttörő tevékenységét, majd így folytatódott: 
„Kísérleteivel, példaértékű munkásságával megalkotta mindazon ér-
tékeket, melyek iránymutatók lehetnek a repülőműszaki szakemberek 
számára. Az Önök felelősségteljes tevékenysége hivatott biztosítani a 
repülés technikai feltételeit; a légi járművek üzemképességét, légi 
alkalmasságát és harckészségét. Ehhez kitartásra, megalkuvás nél-
küli szakmai következetességre van szükség, amelyek alapját képe-
zik annak a bizalomnak, amelyet a hajózó szakemberek Önökbe vet-
nek. Munkájuk során mindig tartsák szem előtt, hogy a mai körülmé-
nyek és biztonsági kihívások között milyen fontos szerep hárul a légi 
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eszközökre a különböző katasztrófa, árvízvédelmi és határvédelmi 
feladatokban egyaránt.” 

 

Az ünnepi beszédet Csák Tamás ezredes, a Magyar Honvédség 
Logisztikai Központ Technológiai Igazgatóság igazgatója tartotta. Be-
szédében részletezte Adorján János munkásságát, a Légijármű Javí-
tóüzem és a ma működő katonai repülőalakulatok történetének főbb 
állomásait. Végül Adorján János mondását idézve: 

„Repülni csak úgy lehet megtanulni, ha az ember mindig egy kicsit 
többet akar. A legnagyobb tudomány pedig nem a felszállás, hanem 
a sima földet érés.” 

ezekkel a gondolatokkal zárta beszédét: 
„Az idén 170 éves Magyar Honvédség mottója is lehetne ez. A folya-
matos fejlődés kulcsa, ha rendületlenül dolgozunk, de mindig egy ki-
csivel többre törekszünk és teszünk is érte. Így valósíthatjuk meg a 
céljainkat összefogással és csapatmunkával, ezen az úton vezet 
minket most a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési program.  
Tisztelegjünk tehát ma a repülőműszaki szakma és minden repülős 
szervezet előtt, akik a repülő technikával foglalkoznak, megbecsülve 
mindazt a munkát, aminek keretében minden nap a repülő üzemvitel 
működésének mérnök-műszaki biztosításán fáradoznak szerte az 
országban. Kívánjuk, hogy szakmai felkészültségük magas szinten 
tartásával erősítsék hírnevüket, s felelősségteljes szolgálatukat a jö-
vőben is eredményesen teljesítsék!” 
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Az ünnepség záróeseményeként a jelenlévő szervezetek képvise-
lői megkoszorúzták a hangár falán elhelyezett emléktáblát. 

 

Könyvbemutató 

ROBERT VEINFURTER 

DAS FLIEGENDE PERSONAL DER K.U.K. 
FLIEGERKOMPAGNIEN IM ERSTEN WELTKRIEG 

(ÖFH Sonderband 34, Wien, 2018. 348 o. ISBN 978-3-200-05356-4) 

Az első világháborúban újonnan megjelent fegyvernem, a repülő-
gép katonai alkalmazásának történetével és különösen az osztrák-
magyar repülőcsapatok (k.u.k. Luftfahrtruppe, LFT) harcaival, vala-
mint az ezekben közreműködő magyar származású repülőkkel kap-
csolatos feltáró jellegű kutatások a mai napig mellőzött szerepet ját-
szanak a magyar (had)történeti szakirodalomban. A centenárium ap-
ropóján ugyan megjelent néhány tanulmány és kötet a témában, ám 
még így is óriási a lemaradás az Amerikai Egyesült Államokhoz és a 
nyugat-európai országokhoz képest, ahol 5-6 évtizede foglalkoznak 
érdemben a témával.  

Bár nem idehaza, de a világégés utolsó évének évfordulóján egy 
olyan kötet látott napvilágot nyugati szomszédunknál, amely magyar 
szempontból is komoly érdeklődésre tarthat számot a témakör iránt 
érdeklődő, és különösen az abban komolyan elmélyedni kívánók 
számára. A kiadást az Österreichischen Flugzeug Historiker (ÖFH), 
egy osztrák repüléstörténeti egyesület tudhatja magáénak, amely sa-
ját folyóiratában (ÖFH Nachrichten) már eddig is rendszeresen bemu-
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tatott egy-egy fejezetet a cs. és kir. Légjáró Csapatok történetéből, 
időszakosan pedig nagyobb lélegzetvételű munkákat is publikáltak 
különszámok formájában – ahogy jelen recenzió főszereplője is e 
sorozat képviselője. 

A szerző, Robert Veinfurter 1955-től dolgozott levéltárosként a bé-
csi Kriegsarchivban és 46 év után 2001-ben ment nyugdíjba, a hivat-
kozott könyvben pedig 52 év kutatásait, mondhatni élete munkáját 
prezentálja. Bátran kijelenthető, hogy Veinfurter elképesztő munkát 
végzett és az osztrák-magyar katonai repülés személyi állományát 
illetően alapművet alkotott. Nem kevesebbet vállalt ugyanis fel, mint-
hogy egy-egy rövid életrajzi összegzést készít az LFT frontalakulatai-
nál szolgált valamennyi hajózó állományú katona repülő pályafutásá-
ról. Az ehhez felhasznált forrásokat felsorolni is nehézséget okoz, 
mélyreható kutatómunkája a bécsi hadilevéltár valamennyi, a katonai 
repülőket érintő gyűjteményét érintette (a Luftfahrtarchiv anyagaitól 
kezdve a hadügyminisztérium és a hadsereg-főparancsnokság vo-
natkozó anyagain keresztül a veszteségi kartonokig és a kitüntetési 
javaslatokig bezárólag). 

Már itt fontos kiemelni, hogy ez a könyv egy óriási adatbázis, 
amely a további feldolgozások és kutatások alapját képezheti, és aki 
egy hagyományosnak mondható történeti munkát vár, az csalódni fog 
a számításaiban. 

A 348 oldalas írásmű az ajánlás és a kiadói előszó után egy 4 ol-
dalas összefoglalót tartalmaz az osztrák-magyar repülőszázadok I. 
világháborús történetének rövid bemutatásaként Dr. Gottfried 
Holzschuh tollából, aki a kötet szerkesztője, valamint az eisenstadti 
Esterházy-gyűjtemény kurátori tisztsége mellett 1988-től az ÖFH 
Nachrichten szerkesztőjeként is tevékenykedik. E rövid fejezet külön 
érdekessége és értéke, hogy a feldolgozott adatok egyfajta rövid ösz-
szegzését is adja, egy minden eddiginél pontosabb kimutatással az 
osztrák-magyar repülőcsapatok háborús veszteségeit illetően.  

A szöveges szakaszokat követően a könyv két részre osztva, táb-
lázatos formában mutatja be az óriási mennyiségű információt, 
amelyben nem kevesebb, mint 3243 (!) tiszti és legénységi állományú 
repülő életrajzi adatai kerülnek felvonultatásra, jelentős részük mind-
eddig ismeretlen katona. Az első részben a fronton szolgált osztrák-
magyar repülőszázadok követik egymást, szám szerint 83 és egy kü-
lönítmény. Valamennyinél az ott szolgált repülők sorakoznak a követ-
kező rend szerint: parancsnokok, műszaki tisztek, tiszti tábori pilóták, 
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tiszti megfigyelők, legénységi állományú tábori pilóták és repülőgép-
vezetők, géppuskások. Ezen belül a rendezési elv az alakulathoz ér-
kezésük időpontja. Az egyes személyekről az alábbiak szerepelnek: a 
századnál betöltött (legmagasabb) rendfokozat, név, az egységhez 
való beosztás / érkezés ideje, melyik alakulattól jött, áthelyezés / tá-
vozás időpontja, hová irányították át, esetleges légi győzelem, sebe-
sülés, halál adatai, az alakulatnál töltött idő alatt kapott kitüntetések 
típusa, odaítélésének ideje, továbbá egyéb, a repülő pályafutás 
szempontjából említésre érdemes adatok szerepelnek a táblázatok-
ban. 
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A második részben névsorban kerültek feltüntetésre az előző rész-
ben is tárgyalt személyek, de itt csak azon adatokat ismétlik (név, 
legmagasabb viselt rendfokozat, beosztás, repülőalakulatok, ame-
lyeknél szolgált), amelyek segítik a további keresést. Emellett azon-
ban még az eredeti csapattest és további, az egységeknél nem sze-
replő információk is megtalálhatóak. A két részben tárgyaltak jó ki-
egészítik egymást, a kötet végén pedig rövidítésjegyzék segíti az el-
igazodást. 

A könyv az egyedülálló tartalom mellett a külcsínt illetően is komoly 
színvonalat képvisel, a keményborítás mögött ugyanis minőségi pa-
pír, valamint a szöveges-táblázatos részeket 250 fekete-fehér, kiváló 
felbontású, többségében eddig ismeretlen, illetve publikálatlan fotó 
egészíti ki. 

Összességében kijelenthető, hogy Robert Veinfurter (élet)művével 
egy jól felépített, átlátható és felettébb hasznos kiadványt kap az ol-
vasó a kezébe, amely nemzetközi viszonylatban is egyedülálló. A 
felvonultatott adattengerben helyenként „csak” hónap pontossággal 
szerepelnek a dátumok – ezek javarészt a források által emelt korlá-
toknak tudhatók be, néhány esetben viszont némi kutatással tovább 
pontosíthatóak. Ezen apróságtól eltekintve óriási tisztelet illeti a szer-
zőt több évtizedes munkájáért, amivel segíti a téma iránt érdeklődő-
ket és különösen annak kutatóit. 

További részleteket, betekintést a kiadványba és rendeléssel kap-
csolatos információkat a következő oldalon találhatnak az érdeklődők: 
http://www.oefh.at/sonderdrucke.html  

(Összeállította: Czirók Zoltán) 
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