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Absztrakt 

A Magyar Honvédség a 2017-ben indult Zrínyi-2026 Honvédelmi és Haderő-
fejlesztési Programja során jelentős mennyiségben fog beszerezni a száraz-
földi haderő részére korszerű haditechnikai eszközöket, köztük 44 db harc-
kocsit is. Ezek a korszerű harckocsik jelentős képességnövekedést hoznak 
az MH rendszerébe, de rendelkeznek olyan tulajdonságokkal is, mint azok 
össztömege, melyek illesztése a Honvédség logisztikai rendszerébe nem 
lesz zökkenőmentes. Van-e olyan harcjármű-kategória, mely hasonló tulaj-
donságokkal rendelkezik, mint a harckocsi, annak megkötései nélkül, például 
kisebb a tömege? Hol, mely országban jelentek meg először ezek az eszkö-
zök, és melyek ennek az eszközcsaládnak a főbb képviselői? Milyen problé-
mák vetődnek fel az ilyen jellegű modern, új harcjárműveknek az MH logisz-
tikai rendszeréhez való illesztése során? 

Kulcsszavak: lánctalpas harcjármű, harckocsi képesség, Zrínyi-2026, lo-
gisztikai ellátás, Magyar Honvédség 

Abstract 

Under the Zrínyi-2026 National Defence and Armed Forces Development 
Program, which was launched in 2017, the Hungarian Armed Forces will pro-
cure a significant amount of modern military equipment for the ground forces, 
including 44 MBTs (Main Battle Tanks). These state-of-the-art tanks will bring 
a significant increase in capabilities to the HDF land system but will have 
features such as the mass of the tanks that will not fit seamlessly into the 
Army’s logistics system. Is there a category of combat vehicle that has similar 
characteristics to the tank, but without its limitations? Where, in which country 
did these devices first appear and who are the main representatives of this 
vehicle concept? What problems arise in adapting such modern combat ve-
hicles to the logistics system of the Hungarian Armed Forces? 

 
1 Ocskay István ezredes, MH Modernizációs Intézet K+F igazgató, az NKE KMDI 

doktorandusza, (ORCID ID: 0000-0003-0279-8215) 
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Bevezetés 

A 2017-ben elindult Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési 
Program (továbbiakban Z-2026) keretében hamarosan lehetőség nyí-
lik arra, hogy a Magyar Honvédség (továbbiakban: MH) jelenleg alkal-
mazott kerekes harcjárművei és az immár másfél évtizede a hadrend-
ből kivont lánctalpas harcjárművei egy nyugati relációból beszerzendő 
eszközrendszerre kerüljenek leváltásra. Ez egy nagyon fontos lépés 
lesz az MH történetében, hiszen utoljára 1978-ban került sor arra, hogy 
az akkori Magyar Néphadsereg állományában olyan jelentős, modern 
haditechnikai eszközök rendszeresítése kezdődött meg, mint a T-72 
közepes harckocsi, a BMP-1 lánctalpas lövészpáncélos, a 2SZ-1 és 
2SZ-3 122 és 152 mm-es önjáró tarackok, vagy a légierő részére be-
szerzett Szu-22 vadászbombázó és a Mi-24D és Mi-24V harci helikop-
terek.  

Az MH perspektivikus állománytáblája, követve a NATO 2016-os, 
varsói értekezletén meghatározott követelményeket és elvárásokat, 
hamarosan rendelkezni fog egy könnyű, egy közepes, valamint egy 
nehéz dandárral, amelyek felszereléseinek beszerzése folyamatosan 
a Z-2026 program 2017-es megindítása óta zajlik. 

A Z-2026 program keretében már szerződéskötésre került sor olyan 
technikai eszközök beszerzésére is, mint a Leopard 2A7HU harckocsi, 
amely gyökeresen meg fogja változtatni hazánk katonai potenciálját, 
és korszerűségénél fogva az egyik legmodernebbek közé rangsorolja 
majd az ezzel a harckocsival felszerelt alakulatunkat. Van azonban 
ezeknek az eszközöknek a korszerűségük mellett pár jelentős problé-
májuk: az egyik ezek közül a bekerülési és üzemeltetési költségük, a 
másik pedig az alkalmazhatósági korlátjaik, mely alapvetően ezen 
harceszközök méretéből, tömegéből adódik.  

Egy teljesen felszerelt, mindenféle védelemmel (pótpáncélzat, rács-
páncélzat, IED2 elleni védelem) ellátott harckész Leopard 2A7HU harc-
kocsi tömege eléri a 73 tonnát. Harcászati mozgékonysága a beépített 
1500 lóerős motornak köszönhetően még mindig jelentős, de 

 
2 IED Improvised Explosive Device: Házilagosan Készített Robbanóeszközök 
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alulmarad a nála öregebb, de 20 tonnával könnyebb „testvérénél”, a 
Leopard 2A4-nél, melyet ugyanez az erőforrás3 hajt. A harcászati mo-
bilitáson túl ezen eszközök hadműveleti/taktikai mobilitása is alacsony, 
mivel a számunkra legkönnyebben rendelkezésre álló C-17 szállító re-
pülőgéppel csak egyesével lehetne szállítani nagyobb távolságokra, és 
a vasúton történő szállításuk is problémás, hiszen hazánkban még a 
Magyar Államvasutak sem rendelkezik jelenleg olyan teherbírású te-
herkocsival, mellyel ez az eszköz teljesen felpáncélozott állapotában 
szállítható lenne. 

A harckocsik tömegének a növekedése nem újkeletű probléma, hi-
szen a hidegháború befejezése óta - az aszimmetrikus és hibrid had-
viselés során alkalmazott eljárásoknak és a technika fejlődésének kö-
szönhetően - jelentős mértékben nőtt, szélesedett azoknak a pusztító 
eszközöknek a vertikuma, mely fenyegetést jelenthet egy harckocsira. 
Ezen fenyegetések elleni védekezés alapvetően tömegnövekedéssel 
jár, hiszen valami olyan dolgot kell a harckocsikra, harcjárművekre fel-
szerelni, mely eddig nem volt rajta, és annak általában jelentős tömege 
van.  

Ez a tömegnövekedés főleg a hagyományos páncélzat kialakítása 
esetében jelentős. A tűzerő és vele a páncélátütési mutatók növelése 
is mindig nagyobb, erősebb, ezáltal nehezebb eszközök gyártását fel-
tételezte. Ezek mind-mind azt vonzzák magukkal, hogy a harckocsik-
nak nagyobb teljesítményre és persze ezáltal nehezebb erőátviteli be-
rendezésekre van szükségük, és ez az ördögi kör soha nem ér véget, 
arra kényszerítve a tervezőket, hogy hatalmas monstrum tankok kelet-
kezzenek a tervezőasztalon. 

A harckocsikat érő fenyegetések osztályozása 

Az elmúlt időszak konfliktusai is egyre erősebb páncélzatú, főleg 
IED- ellenálló eszközök megjelenését generálták, ahol a harcjárművek 
tervezése a páncélvédettség-mozgékonyság-tűzerő hármasából a 
páncélvédelem irányába terelődött el. Ez hozta magával világszerte 
azon logisztikai problémák megnövekedését, hogy ezen eszközök 
hadműveleti területre való eljuttatása és onnan történő hazaszállítása 
jelentős és nagy kapacitású eszközparkot igényelt volna, mely nem 
mindig vagy nem megfelelő mennyiségben állt rendelkezésre. [1:14.o.] 

 
3 MTU 853, K-501 V12 turbófeltöltésű dízelmotor 
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Először nézzük meg, milyen fenyegetések ellen kell megvédenünk 
a harckocsit és annak kezelőszemélyzetét. Az Amerika Hadsereg 
egyik előadásában4 elhangzottak alapján a jövő páncélozott harcjár-
műveit a következő pusztítóeszközök veszélyeztethetik külön-külön, 
de akár egyszerre is, több ad-hoc összeválogatott csoportban: 

− kézi páncéltörő gránátvetők (RPG), melyek egyre korszerűbb 
robbanófejekkel rendelkeznek, és alkalmasak akár a reaktív 
páncélzattal ellátott harckocsik megsemmisítésére is; 

− a fenyegetési lista élén álló rögtönzött robbanóeszközök (IED), 
melyek jellemzően a harcjárművek haspáncélja, oldalpáncélja 
ellen fejtik ki rombolóhatásukat; 

− oldal elleni aknák, melyben a robbanás által alakul ki a rombo-
lásra, páncélátütésre alkalmas nagy sebességű és sűrűségű 
mag (EFP)5; 

− különböző hatótávolságú páncéltörő rakéták, melyek akár több 
tíz kilométeres távolságból is képesek az eszközök megsemmi-
sítésére (NLOS)6; 

− tüzérségi eszközből vagy akár harckocsiból is indítható precí-
ziós fegyverek, rakéták; 

− harckocsiból indított, űrméret alatti nagy sebességű lövedékek 
és kumulatív gránátok, repeszgránátok; 

− felfegyverzett pilóta nélküli repülők7 vagy pilóta nélküli repülő-
eszközökről indított, irányított vagy ejtett fegyverek; 

− tüzérségi eszközök vagy légibombák résztöltetei; 

− nukleáris és biológiai harcanyagok alkalmazásának hatásai. 

Jól szemlélteti a fenti felsorolást az 1. számú ábra, mely vizuálisan 
mutatja be ezeket a veszélyforrásokat, mellyel egy harckocsi találkoz-
hat a mai aszimmetrikus harctéren. 

 
4 2014. november 10-14, Oslo, Norvégia, a NATO Land Capability Group Land 

Engagement csoport Infantry Fighting Vehicle Summit 
5 Explosively Formed Projectile, azaz robbantással formált lövedék 
6 Non Line of Sight: látóhatáron túli irányzás 
7 angol terminológia szerinti megnevezésük: Loitering Ammunition 
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1. számú ábra. A harckocsikat fenyegető veszélyek összefoglalása 
[2. 343. o., saját szerkesztés] 

A harckocsit fenyegető veszélyeket az alkalmazott fegyverek rom-
bolási metódusa alapján három nagyobb csoportba rendezhetjük, mely 
a harcjármű védelmének kialakítása szempontjából a tervezők szá-
mára jelentős egyszerűséget jelent; ennek oka az előzőleg felsorolt ve-
szélyek hatásmechanizmusának csoportosíthatóságából fakad. Így az 
előző 17 veszélyforrást az alábbi három csoportba rendezhetjük: 

a. kinetikus energiájú fegyverek; 

b. robbanás által generált energiával romboló fegyverek; 

c. a fenti két csoportba nem tartozó fegyverek. 

A harckocsi védelmének kialakításához így ezeknek a csoportoknak 
kell „csak” ellenállni, melynek a technika és a technológia, benne a kü-
lönféle anyagszerkezeti kutatásoknak és érzékelőtechnikáknak kö-
szönhetően egyre könnyebben lehet megfelelni. Ezek alapján felvetőd-
het az a kérdés, hogy van-e a világban jelenleg olyan harcjármű-konst-
rukció, amely képes ugyanazokat a harckocsilőszereket alkalmazni, 
mint egy hagyományos harckocsi, de tömege jelentősen kisebb annál, 
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és akár a harckocsihoz hasonló védelmet is képes biztosítani a keze-
lőszemélyzet részére. 

A válasz természetesen nem egyértelmű, hiszen a harckocsin, a ki-
csivel több mint 100 éves története során, a két világháborút és szám-
talan helyi konfliktust is beleértve, már ki lett próbálva az „Arany-Há-
romszögnek” is nevezett mozgékonyság-tűzerő-védettség hármas 
mindenféle variációja, és egyelőre úgy tűnik, a világ harckocsigyártása 
afelé tart, hogy a megfelelő választ korunk problémáira a 70+ tonnás 
monstrumok megjelenésével adja meg. Azonban a válaszunk az előbbi 
kérdésünkre jelentősen függ attól, hogy az adott ország, amely ezeket 
a járműveket üzemeltetni akarja, mire szánja a tervezett járműveit 
használni. 

A harckocsi-képességgel rendelkező lövészpáncélo-
sok, könnyű harckocsik főbb képviselői 

A probléma már ott elkezdődik, hogy a harcjárművek csoportosítá-
sát alapul véve ezek az eszközök nehezen sorolhatóak be a harcko-
csik közé, de akár más csoportba is. Elindulhatunk onnan is, hogy ez 
egy gyengébb páncélzattal rendelkező „harckocsi”, melynek megma-
radt a tűzereje, de nagyjából ugyanoda lyukadunk ki, ha azt mondjuk, 
hogy ez egy megerősített védelemmel rendelkező lövészpáncélos, 
harckocsira jellemző fegyverzettel. 

Kezdjük az elsővel, mivel a lánctalpas lövészpáncélosok megjele-
nésére nagyobb számban csak a második világháborút követően került 
sor, de harckocsik különböző fajtái jelentős számban már részt vettek 
az I. világháborúban is. 

Talán a II. világháború során megjelent „páncélvadász” kifejezés áll-
hat legközelebb a keresett járművekhez, mert jelentős tűzerővel, moz-
gékonysággal rendelkeztek, páncélvédettségük azonban elmaradt a 
harckocsikétól. Talán a németek kezdték először alkalmazni a roham-
löveg és a páncélvadász kifejezéseket, és bár idővel ez a két fogalom 
és vele a feladatrendszer összeolvadt, az elején határozottan el lehe-
tett ezeket választani: a rohamlöveg a gyalogságot szolgálta ki, támo-
gatta jelentős tűzerejével, míg a páncélvadászok az ellenséges harc-
kocsik leküzdésére lettek optimalizálva. Mindkét eszközcsoportra ak-
kor még a torony nélküli kialakítás volt a jellemző, mely megfelelt az 
akkori hadműveleti követelménytámasztásnak, és nem utolsó sorban 
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az olcsóbb gyártási költségek és könnyebb gyártástechnológia diktálta 
nagyobb volumenű gyártás kényszerének. [3.] 

A rohamlövegeket és páncélvadászokat (a II. világháború alatt a né-
meteknél 14, a szovjeteknél 8 különböző típus volt ismert) néha, kivé-
telesen azért is gyártották, mert kevés volt a harckocsi. Ezeknél jellem-
zően a már nem gyártott, kisebb harcértékű harckocsik hordozóré-
szére építették be az alkalmas löveget, toronyforgatási lehetőség nél-
kül. Tűzképesség szempontjából ez nagy hátrányt jelentett, de mivel a 
rohamlövegek/páncélvadászok rendeltetése egészen más volt, mint a 
harckocsiké, lényegében azok kiváltása nem merült fel. 

A német páncélvadászok egyik remek képviselője volt a 2. ábrán is 
látható Jagdpanther V. 

 

2. számú ábra. Német Jagdpanther V. páncélvadász [4.] 

Ha áttekintünk a szövetségesek oldalára, ott már megjelent a for-
gatható toronnyal ellátott, kifejezetten páncélvadász-feladatra terve-
zett harcjármű, mint az M18 Hellcat a US ARMY hadrendjében. Hiába 
vált a Hellcat a II. világháború leggyorsabb lánctalpas harcjárművévé, 
ha a tűzereje csak közepesnek volt tekinthető, míg a páncélvédelmét 
a „gyatra” jelzővel illették, és alig találtak kezelőállományt a járművek 
üzemeltetéséhez is ezen indokok miatt (3. ábra). 

A szovjet harcjárműtervezők mindig is kacérkodtak az újdonságok 
kialakításával, és hasonlóan a németekhez, ők is több olyan harcjár-
művet alkottak, melyek a páncélvadász-kategóriába lettek sorolhatóak, 
mint például a SZU-100 rohamlöveg/páncélvadász-konstrukció. 
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3. számú ábra. M18 Hellcat páncélvadász harcjármű [5.] 

Nincsen ez másképpen napjainkban sem, amikor az orosz tervező-
asztalról olyan harcjármű és annak továbbfejlesztett változatai jelentek 
meg, mint a 2000-es évek elején debütált 2SZ-25 páncélvadász, avagy 
az orosz terminológia szerinti légideszant harckocsivadász8 (4. ábra). 

 

4. számú ábra. 2SZ-25 „Szprut SZD” orosz légideszant harcko-
csivadász [7.] 

 
8  aвиадесантная самоходная противотанковая пушка 
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Bár a szovjetek/oroszok páncélozott lövészszállító családot fejlesz-
tettek ki légideszantjaik számára, amelyet minél erősebb fegyverzettel 
törekedtek ellátni [6.,166.o.], ez a jármű nem a jól ismert BMD9 család-
hoz tartozik. A 2SZ-25 harcjárműben a nagy erejű 125 mm-s harcko-
csilöveg képes ugyanazon lőszereket alkalmazni, melyet a nagyobb 
testvérei a T-72B3 vagy akár a T-90 harckocsik is. A 17 tonnás jármű 
levegőből deszantolható és úszóképes, ahonnan tüzet is tud vezetni. 
Elsősorban a légideszant alakulatok meghatározó eszköze, de hama-
rosan megtalálható lesz páncélvadász-feladatrendszer-ben harckocsi 
és gépesített lövész alakulatoknál is. 

A kínaiak hasonló elvet vallanak, mint az oroszok: szükségük van 
egy nagy mozgékonyságú, harckocsifegyverzettel rendelkező harcjár-
műtípusra, melyet náluk nem páncélvadásznak, hanem könnyű harc-
kocsinak titulálnak, holott a megszokott terminológiai besorolások 
alapján a könnyű harckocsik nem rendelkeztek a közepes vagy nehéz 
harckocsik tűzerejét biztosító fegyverzettel. 

A harckocsik tömegük vagy feladatrendszerük szerint csoportosít-
hatók, így beszélünk könnyű, közepes és nehéz típusokról. A könnyű 
harckocsik feladata felderítő feladatok végrehajtása és a gyalogság 
harcának támogatása, ennek megfelelően tömegük maximum 10-12 
tonna volt, könnyű fegyverzettel, géppuskákkal, esetleg kisebb kali-
berű gépágyúkkal voltak felszerelve. A közepes és nehéz harckocsik 
ezzel ellentétben alkalmasak mind támadásban, mind védelemben a 
szárazföldi ütközetek eldöntésére; fegyverzetük jellemzően a nagy ka-
liberű harckocsiágyú. 

A kínai fejlesztők nézetei alapján a hadrendben továbbra is nélkü-
lözhetetlen helyet foglal el a nagy tömegű, robusztus, hagyományos 
értelemben vett harckocsi, mely korábban a harckocsik közepes és ne-
héz kategóriáit alkotta, azonban szerintük nem lehet elhagyni az olyan 
könnyű, mozgékony, de hasonlóan nagy tűzerejű fegyverrel ellátott 
könnyű harckocsik hadrendben tartását sem, mint például a Type-89 
típusú vadászpáncélos (5. ábra). 

Az, hogy egyes nemzetek a könnyű, de nagy pusztítóerőt képviselő 
páncélvadászok vagy új kialakítású könnyű harckocsik irányába moz-
dultak el, köszönhető az adott nemzet, ország földrajzi elhelyezkedé-
sének, biztonságpolitikai helyzetének és gazdasági potenciáljának is. 

 
9  боевая машина десантная 
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5. számú ábra. Type-89 kínai vadászpáncélos [8.] 

Kelet-Ázsiában, ahol sok országban még mindig szegényesebb az 
épített infrastruktúra, az utak és egyéb közlekedési műtárgyak teherbí-
rása jelentősen alatta marad egy nyugat-európai színvonalnak, ott is 
helye van ezeknek az eszközöknek. Ezt a piaci rést találta meg több 
gyártó is, így a török OTOKAR vállalat, amely a Tulpar lánctalpas harc-
járművét, könnyű harckocsiját ajánlja ennek a régiónak alkalmazásra. 
A legendás M-113 páncélozott harcjármű alapjaira építkező harckocsi 
105 mm-es huzagolt vagy 120 mm-es sima csövű harckocsiágyúval 
szerelhető fel, tömege azonban még így sem haladja meg a 40 tonnát, 
amely egy korábbi közepes harckocsi tömegével egyezik meg (6. 
ábra). 

 

6. számú ábra. Otokar Tulpar könnyű harckocsi 105 mm-es harc-
kocsiágyúval [9.] 
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Nagyon hasonlít a svédek által kigondolt konstrukció is a törökök 
által gyártott harcjárműre. Itt a bevált CV90 harcjárműcsaládot vették 
elő alapnak, és erre terveztek egy olyan tornyot, melybe a 120 mm-es, 
a Swedish Ordanance által gyártott harckocsiágyút építették be, mint 
az a 7. ábrán is látható. Szembetűnő különbség a hagyományos harc-
kocsiágyúkkal szemben, hogy az ágyú végén, az utolsó 70 cm-es sza-
kasz csőszájfékként van kialakítva, hiszen a lövés reakcióerejét vala-
milyen módon csillapítani kell, hogy ne okozzon kárt a kisebb tömegű 
harcjármű alvázában. 

 

7. számú ábra. A svéd CV90120 könnyű harckocsi téli álcá-
zószínben [10.] 

A Fülöp-szigeteki hadsereg, éppen abból a szempontból, hogy visz-
szaállítsa a korábbi korszerű harckocsik tömegnövekedése miatt el-
vesztett képességét, 2019-ben elindította a könnyű harckocsi beszer-
zési programját, ahol a cél egy maximum 42 tonnás harckocsi beszer-
zése, mely a tömegétől eltekintve rendelkezik mindazokkal a tulajdon-
ságokkal, amelyekkel egy 55-75 tonna közötti alapharckocsi is rendel-
kezik. [11.] 

Természetesen az olyan jelentős erőket felvonultató ország, mint az 
Egyesült Államok sem maradhat le a könnyű, csökkentett tömeggel 
rendelkező harckocsik fejlesztése tekintetében, azonban az elmúlt idő-
szakban az USA kicsit elaludni látszott a többi vetélytársával szemben. 
Tette ezt amellett, hogy volt a US ARMY-nak egy nagyon is potens 
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könnyű harckocsija M551 Sheridan néven egészen 1997-ig. [12., 
50.o.] Sikerrel alkalmazták Vietnámban, lásd a 8. ábrát, és az első 
Öbölháborúban is, és mégis, alapvetően a könnyű lánctalpas harcjár-
művek 8x8 kerékképletű kerekes harcjárművekre történő váltása, il-
letve az M1 Abrams harckocsikkal megelégedett vezetők döntése mi-
att, megszűnt annak alkalmazása. Tették ezt annak ellenére is, hogy 
az Abrams harckocsik stratégiai, de akár taktikai mobilitása nagyon 
korlátozott, hiszen a szintén több mint 70 tonnás eszközök szállítására 
a C-17 szállítógép még éppen megfelel, és a C-5 Galaxy nehéz teher-
szállító repülőgép is csak kettőt tud belőle egyszerre elszállítani.[13.] 
Ezen felül vannak olyan, a korábban is emlegetett földrajzi körzetek 
amelyek akár potenciális ellenséges területként is jelentkezhetnek, 
ahol ezek az eszközök csak jelentős logisztikai erőfeszítések árán üze-
meltethetők, mozgathatók. 

 

8. számú ábra. M551 Sheridan Vietnámban [14.] 

Másrészt, az amerikaiak sokáig meg voltak nyugodva, hogy a hi-
ányzó képességet átveszi majd a Stryker 8x8 kerekes harcjármű alvá-
zára kifejlesztett M1128 Mobile Gun System (MGS), de az eszköz nem 
váltotta be a vele szemben támasztott követelményeket, kivéve, hogy 
a taktikai mobilitása, szállíthatósága biztosított volt (9. ábra). 

A 2000-s évekre az M551A1 könnyű harckocsikból nem maradt már 
a Tengerész Gyalogság egységeinél sem. Akkor az XM8, az ún. Ar-
moured Gun System jelent meg váltótípusként, de rendszeresítésre 
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nem került egyik fegyvernemnél sem, csak prototípus maradt belőle. 
Most úgy néz ki, az XM8 AGS gyártója ismét be szeretné hozni az esz-
közt a hadsereg állományába. 

 

9. számú ábra. M1128 MGS lövés közben [15.] 

Miért is teheti ezt? Azért, mert a US ARMY 2018-ban kiírta a könnyű 
harckocsi beszerzésére irányuló tenderét10 olyan célzattal, hogy a jövő 
könnyű harckocsija legyen képes a gyalogság támogatására, mind-
eközben semmisítse meg az ellenség harckocsijait, erődítményeit, 
megerősített fedezékeit, hasonlóan az elégtelen tűzerővel rendelkező, 
105 mm-es huzagolt ágyút hordozó M1128-hoz.[16.] Ezzel mind a had-
sereg, mint az ejtőernyős csapatok egy potenciális fegyvert kaphatná-
nak a kezükbe, melyek kisebb városokban, szűkebb utcákon és lazább 
terepeken is mozgásban maradhatnak, amit az M1A1 Abrams harcko-
csikkal felszerelt alakulatok most nem tehetnek meg harckocsijuk jel-
lemzői miatt. 

A kiírt pályázatra a BAE System a korábban sikertelen XM8 moder-
nizált, felújított változatát indította Bufon néven (10. ábra), míg a Ge-
neral Dynamics egy meglepően újszerű kialakítású eszközt, a Griffin 
elnevezésű könnyű harckocsit pályáztatta be (11. ábra). 

 
10  Mobile Protected Firepower néven 



Katonai Logisztika 2020. évi 1-2. szám 

20 

 

10. számú ábra. XM-8 Bufon könnyű harckocsi [17.] 

 

11. számú ábra. Griffin könnyű harckocsi speciális kerámia-kom-
pozit páncélja [18.] 

Az XM-8 Bufon könnyű harckocsi sok újdonságot nem mutat a majd 
20 évvel ezelőtti prototípushoz képest, viszont a 28 tonnás össztö-
megű Griffin már alkalmazza a kor technológiai vívmányait, eredmé-
nyeit, és egy különleges kialakítású kerámia-páncélzattal jelent meg, 
mely aktív védelmi rendszerekkel is kiegészítésre került. A Griffin-to-
rony kialakítása hasonlít az Abrams harckocsiéra, emiatt „mini Abram-
snak” is becézik, hiszen a harckocsi ágyúja majdnem megegyezik an-
nak 120 mm-es sima csövű ágyújával. 
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De miért is törtek előtérbe jelenleg ezek az eszközök? A korábban 
is emlegetett anyagtechnológiai áttöréseknek köszönhetően most ér-
keztek el a gyártók ahhoz a határhoz, hogy könnyű, de nagy ellenálló 
képességű anyagokat tudnak a járművekre felszerelni, felhordani. 
Másrészt, a szenzortechnológia, a radarberendezések fejlődése, vala-
mint az adatokat feldolgozó számítástechnikai háttér fejlettsége lehe-
tővé teszi már, hogy olyan aktív védelmi rendszerek kerülhessenek al-
kalmazásra, melyek a harckocsit érő fenyegetések jelentős részét eli-
minálni tudják. Ennek megfelelően a passzív védelmi rendszerek a ki-
sebb űrméretű lövedékek ellen hatásosak, beleértve a páncéltörő ra-
kéták egy része ellen hatásos rácspáncélzatot is, míg az aktív védelmi 
rendszerek képesek a távolról érkező nagy hatótávolságú páncéltörő 
rakéták időben való hatástalanítására is. Egyes források szerint a re-
aktív, robbanáson alapuló védelmi rendszerek alkalmasak a kinetikus 
energiával pusztító nyíllövedékek11 hatásának csökkentésére is.  

Egyedüliként a nagy kaliberű tüzérségi- és harckocsilőszerek elleni 
védelem nem megoldott jelenleg, de ezek a fegyverek a fenyegetések 
10-15%-át adják csak, melyek ellen még a hagyományos, nehéz pán-
célzattal ellátott harckocsik sem védenek 100%-ban. 

A korszerű harcjárművek logisztikai támogatása 

Akárhogyan is alakul az MH korszerű harcjármű flottája a jövőben, 
és akár lehetőség nyílik az előző részben említett eszközök beszerzé-
sére, akár nem, az biztos, hogy bármilyen, a XXI. században gyártott 
technikai eszköz logisztikai kiszolgálása, modern elvek szerinti élettar-
tam-menedzselése gyökeresen el fog térni a jelenlegi, megszokott 
rendszerektől. 

Mit is nevezünk életciklusnak12? Az életciklus fogalmát az MSZ ISO 
14040, 2006 szabvány szerint a következőképpen tudjuk meghatá-
rozni:  

„Egy termék hatásrendszerének egymás után következő, egy-
máshoz kapcsolódó szakaszai, a nyersanyag beszerzéstől vagy 

 
11 APFSDS: űrméret alatti, szárnystabilizált lőszerek 
12 Itt következetesen az angolszász irodalomból átvett életciklus szót alkalmazom, 

ismerve, hogy az élettartam kifejezés használata kifejezőbb lehet a haditechni-
kai eszközök tekintetében. 
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a természeti erőforrás keletkezésétől az újra hasznosításig vagy 
az ártalmatlanításig.” [19.] 

Már az 1990-es évek elején készültek olyan elméleti kutatások, me-
lyek a harcjárművek üzemeltetésének rendszervizsgálata során kifej-
tették például az üzemeltetés terotechnológiai13 alapokra történő he-
lyezhetőségének vizsgálatát egy komplex fenntartási rendszer kialakí-
tásával, melynek megvalósítására, bevezetésére sajnos nem került 
sor. 

A jelenleg az MH-ban lévő szabályozók közül a hadfelszerelések 
életciklusát a 10/2016. HM utasítás foglalja keretbe. Az életciklust a 12. 
ábra mutatja be részletesen, figyelembe véve, hogy az egyes idősza-
kaszok ábrázolása nem időarányos, és a pontos időtartamok az esz-
közök jellegétől függően minden esetben különbözőek lehetnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. számú ábra. A hadfelszerelések életciklusát ábrázoló blokkdiag-
ram [21. Saját szerkesztés] 

 
13 „Magába foglalja a haditechnikai eszközök tervezését, gyártását, üzembeállítá-

sát, üzemeltetését, alkalmazását, folyamatos állagmegóvását és teljesítménytar-
talékának időszakos helyreállítását, valamint ezekkel a folyamatokkal együtt 
járó, kapcsolódó gazdálkodási feladatok ellátását.” [20., 32.o.] 
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Magyarország NATO-tagságából kifolyólag, természetesen figye-
lembe kell venni az 1989-ben jóváhagyott Phased Armaments Prog-
ramming System-et14 is, mely keretrendszer a hadfelszerelés életcik-
lusának szakaszait határozza meg. A rendszert az AAP-4815 2007 
NATO-dokumentum mutatja be. A PAPS (edition2) 2010-ben került ki-
adásra, ebbe a rendszerbe már beemelésre kerültek az életciklusba a 
koncepciók és a megelőző koncepciós szakaszok is. [22.] 

Az új eszközök élettartam-menedzseléséhez elengedhetetlen lesz 
egy olyan számítógépes rendszer alkalmazása, melyre az elmúlt idő-
szakban a szárazföldi eszközök esetében nem volt még példa. A pia-
con beszerezhetők az ilyen tudással rendelkező vállalatirányítási prog-
ramok, de mivel az MH a gazdálkodási és logisztikai programok tekin-
tetében elkötelezte már magát az SAP vállalat mellett, ezért célszerű-
nek mutatkozik egy olyan élettartam-menedzselő programcsomag be-
szerzése, melynek az SAP rendszerébe történő integrálása már meg-
oldott, mint a Bundeswehr-nél is alkalmazott SAP DFPS Eszköz-
menedzsment és Karbantartás modul. 

Mit is biztosít az SAP DFPS eszközmenedzsment és karbantartás 
software? 

1. Törzsadatokat, így az SAP-ben nyilvántarthatók az új hadi-
technikai eszközök és minden egyéb eszköz, szállítóeszköz, 
személygépjármű stb. Ezen kívül nyilvántartja az adott eszköz-
park előírt karbantartási stratégiáját (idő, km, üzemóra utáni 
szervizek, javítások). 

2. Javítási adatokat, így a rendszeren belül rögzíthetők az átsze-
relési, szerviz- és karbantartási feladatok; minden tevékeny-
ségről munkalap rögzíthető a munkaidő, a felhasznált anyagok 
rögzítésével egy időben. A szervizfeladatok manuális vagy au-
tomata tervezéssel kioszthatók a megfelelő kompetens képes-
ségekkel rendelkező technikusnak, aki akár mobil eszközön is 
megkaphatja a munkautasítást, illetve azon dokumentálja a 
feladat elvégzését. 

3. Szerviztörténetet, ahol is egy eszköz hadrendbe állítása és ki-
vonása között minden szerviz, szerelési és karbantartási ese-
mény nyomon követhető, a munkalapon rögzített adatok mély-
ségéig. 

 
14 PAPS - Szakaszolt Fegyverzeti Program Rendszer 
15 Allied Administrative Publication: Szövetséges Adminisztrációs Kiadvány 
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4. Prediktív karbantartást, ahol az eszközökön elérhető szen-
zoradatoknak megfelelően a program képes a javítási/karban-
tartási igényt „használatarányosan” felismerni, és ennek meg-
felelően, egyeztetve a gyártó ajánlásaival, módosítani a kar-
bantartási ütemezésen. 

5. Integráltságot, mivel a modul integrált részét képezi a teljes 
„vállalatirányítási” koncepciónknak, így kezeli a humánerőfor-
rásokat, az oktatás, a képzések megtervezését, a pénzügyi és 
kontrolling rendszeren keresztül a javítások elszámolását, a 
raktárak kezelését, alkatrész-menedzsmentet, a szállítások fo-
lyamatos nyomon követését, a kritikus készletszint esetén tör-
ténő alkatrészrendeléseket is. 

Ezen felül szakítani kell a most rendszerben lévő, az eszközt nem 
egy komplex egységként kezelő szakági szemlélettel. Bár az MH nem 
egy profitorientált szervezet, az új beszerzésű eszközök vonatkozásá-
ban fokozatosan létre lehetne hozni az MH szintjén a civil, profitorien-
tált vállalati rendszerekben évtizedek óta meglévő ún. „Fleet Manage-
ment” osztályokat, egységszinten részlegeket, míg zászlóaljszinten, a 
logisztikai részlegen belül „fleet manager”-i beosztást. Az adott eszkö-
zök éves üzemeltetési és fenntartási költségei a menedzsmentnél ke-
rülnének tervezésre, illetve a működéshez, fenntartáshoz elengedhe-
tetlen szerződéseknél, mint igénytámasztó és szakmai felügyelő kapna 
szerepet. [23.] 

Összességében elmondható, hogy bár a Zrínyi-2026 program ke-
retében beszerzés alatt lévő eszközök beérkezésével jelentős minő-
ségi ugrás következik majd be a szárazföldi erő haditechnikai állomá-
nyában, de szükséges lesz a következő lépésben beszerzendő eszkö-
zökön is már elgondolkodni. Ennek megtervezésekor célszerű lenne 
figyelembe venni annak lehetőségét, hogy a program végével már 
meglévő harckocsiképesség mellé szükségesnek mutatkozik-e egy 
olyan eszközrendszer beszerzése is, mely a páncélvédettség tekintet-
ében ugyan elmarad a klasszikus harckocsik védelmi képességétől, de 
minden más tekintetben fel tudná vele venni a versenyt, és több tekin-
tetben jobb tulajdonságokat produkál, mint a legtöbb, jelenleg rend-
szerben lévő harckocsitípus. 

Bármilyen eszköz is kerüljön beszerzésre 6-8 év múlva, azok bizto-
san már egy jól működő, az eszközök logisztikai élettartam- mene-
dzselését elektronikus alapokon kezelő rendszerrel kerülnek támoga-
tásra, mely program hivatott kiváltani a múlt századi papíralapú, mára 
már idejét múlt nyilvántartási rendszert (törzskönyv, munkalap, 
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adatgyűjtő boríték, technikai kiszolgálási terv stb.). Ez az álom csak 
akkor jöhet létre, ha a már említett szemléletváltás alapja, az MH-ban 
érvényben lévő Technika Kiszolgálási Rendszer teljes átalakítása vég-
rehajtásra kerül, átalakul a XXI. század igényeinek megfelelő tartalom-
mal. Ennek értelmében ezen rendszernek kompatibilisnek kell lennie 
az új eszközökhöz előírt karbantartási rendszerekkel, mint például a 
Leopard harckocsikat gyártó KMW vállalat által biztosított, a járművek 
üzembentartását előíró ILME16, integrált logisztikai rendszerrel. 
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