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Bevezető 

Ha napjainkban, honvédségi körökben a hadszíntér-előkészítés fo-
galma felmerül, megítélésem szerint a katonák reakciójában, asszociá-
ciójában két dolog bekövetkezésére lehet biztosan számítani. Egyik az, 
hogy a Magyar Honvédség vagy a Honvédelmi Minisztérium személyi ál-
lományába tartozó fiatalabb kollegánk előveszi a Hadtudományi Lexi-
kont, hogy ott szerezzen ismeretet a „furcsa” fogalomról. Másik lehet-
séges következmény, hogy az idősebb nemzedék képviselője esetleg 
lemondóan legyint, hogy ugyan mi értelme és tartalma lehet e meghatáro-
zásnak manapság? Mindkét feltevés valós, de külön-külön is elgondol-
kodtató és önmagukban is jól jelzik, hogy ezzel a kérdéskörrel az utóbbi 
években nem foglalkoztunk egyáltalán, de semmiképpen nem olyan 
mélységben, ahogyan azt a téma vélt, vagy valós hordereje megkívánta 
volna.  

Azt gondolom, - figyelemmel a fentiekre is -, jelen írás aktualitását 
leginkább az adhatja, hogy elfeledkeztünk erről a kérdéskörről, a mö-

                                                      
1 Lengyel András mk. ezredes, MH FLÜ, Anyagi-Technikai és Közlekedési 
Igazgatóság, Együttműködési osztályvezető. 

Ajánlás: A jelen tanulmányban felvetett téma 
nem egyszerű eset, elsősorban azért, mert sok-
sok éve kevés figyelmet szenteltünk rá – talán– 
érdemtelenül. Megfogalmazott gondolataimtól 
eltérően mindenkinek lehet gyökeresen más vé-
leménye a következőkben leírtaktól, amelyet én 
tisztelettel elfogadok, álláspontomat kész va-
gyok felülbírálni racionális és ész érvek alap-
ján. Egy dolgot, megközelítést nem javaslok: a 
téma nem időszerű, seperjük szőnyeg alá. 

Szerző 
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götte lévő tartalomról, vagy annak csak egyes elemei (és azok sem tuda-
tosan) kerültek felszínre az elmúlt egy-másfél évtizedben.  

Mindezt nyomatékosítja, hogy a bevezető polémián túl vannak a ka-
tonai tevékenységünknek, a mindennapjainknak olyan eseményei, törté-
nései és folyamatai, amelyeket ha nem is így hívunk, jellegüknél fogva 
mégis a hadszíntér-előkészítés, vagy annak tágabb értelmezésében az 
ország védelmi felkészítése témakörbe tartozhatnak. Hogy egy konkrét 
példát említsek ebbe a fogalomkörbe, vagy ha úgy tetszik, ezen feladat-
rendszerbe tartom beilleszthetőnek az új képességünk megvalósítását - 
évekkel ezelőtt betervezett és ma is folyó feladatot a - 3D radarok telepí-
tésének ügyét is. 

Mert való igaz a kétpólusú világrendszer megszűntével, a Varsói 
Szerződés felbomlásával, illetve az európai államok közötti közvetlen 
katonai fenyegetettség elmúltával a hadszíntér-előkészítésre, mint klasz-
szikus feladatrendszerre napjainkban és a közeljövőben – ezt felelősség-
teljesen ki lehet mondani – hazánkban nincs szükség. Földrajzi térsé-
günk, Európa, vagyis szűkebb és tágabb környezetünk biztonságpolitikai 
helyzete minden meglévő ingatagsága, nemzetiségi, vallási, gazdasági, 
energetikai, ökológiai és az itt nem sorolt, de létező egyéb problémái el-
lenére megengedi számunkra, hogy a korábban oly fontos teendőkre ke-
vesebb figyelmet, erőt és főként kevesebb erőforrást szenteljünk. Hiszen 
őszintén el kell mondani, hogy ennek a feladatrendszernek volt egy igen 
erős generáló tényezője, ami az akkori szövetséges csapatok befogadásá-
nak, átmeneti állomásoztatásának és további előremozgatásának a korlát-
lan, – ha a szükség úgy hozta volna akár a civil lakosság rovására, a kato-
nai érdekek mindenek elé történő sorolása – feltételeit volt hivatva 
megteremteni. Ezek a követelmények elsősorban a logisztikai területre 
(raktározás, anyag és eszköz utánpótlás, a közúti, vasúti szállítás) és vízi 
akadályokon történő átkelés infrastruktúrális feltételeire és az egés-
zségügyi támogatásra terjedtek ki. Ez jelentette a „mindenoldalú biztosí-
tás” totális rendelkezésre állását. 

Mára a totális jelleg teljesen eltűnt, és megjelent helyette a nemzeti 
haderő működtetéséhez, kiképzéséhez, felkészítéséhez, illetve a készenlé-
te fokozása feltételei mindenkori biztosításának minimális követelménye, 
amelyek a Magyar Honvédség alkalmazásához feltételként szolgáló lo-
gisztikai erőforrások számbavételén alapul. A hadseregünk a feladatához, 
alaprendeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges anyagi javak, technikai 
eszközök és szolgáltatások számvetésénél mindenkor figyelembe veszi 
egyrészről hazánk, földrajzi térségünk, a tágabb környezetünk ránk gya-
korolt biztonságpolitikai körülményeit, azok közvetlen és közvetett hatá-
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sait, illetve az ország gazdasági és más lehetőségeit másrészről, joggal 
veszi figyelembe a katonai érdekeket és azon túl a Szövetség szempontja-
it is. 

A Szövetségesi szerepkörből az-az egyszerű tény következik, hogy 
egyetlen pillanatban sem szabad figyelmen kívül hagyni egy igen fontos 
tényezőt, - a lényeget-, ami a Szövetségi rendszerből fakad, velejárója, 
vagyis, hogy felelősséggel tartozunk azon Szövetség irányában, melynek 
a tagjai vagyunk. Ha ezt elfogadjuk egyenes a következtetés az említett 
radarok ügyében is, amelyek NATO beruházásban valósulnak meg és ré-
szei az egységes légvédelmi rendszernek, amely hazánk érdekében is 
működik. 

A hadszíntér-előkészítéssel kapcsolatos tervszerű teendők prioritása 
csökkent annál is inkább, mert a Magyar Honvédség alaprendeltetése a 
közelmúltban gyökeresen átalakult. A korábbi feladatrendszeréből egye-
dül a hazánk területi integritásának megőrzése, országunk légterének vé-
delme, illetve súlyos, országos méretű elemi vagy ipari katasztrófák ke-
letkezése esetén, annak következményei felszámolásában való részvétel 
maradt meg.2 Ez a feladatrendszer, alaprendeltetés egészült ki a Magyar 
Köztársaság Kormánya által deklarált Befogadó Nemzeti Támogatás 
(a továbbiakban: BNT) követelményeivel. A BNT, mint a NATO, vagy 
más Szövetséges Erők Magyar Köztársaság területén való elhelyezését, 
átvonulását, illetve alkalmazását biztosító katonai (és nem katonai) fela-
datok mindenoldalú (a mindenoldalú itt nem katonai értelemben, hanem 
nemzetgazdasági dimenzióban értendő) támogatásával3. A BNT ügye 
annyiban eltérő a korábban, a Varsói Szerződéssel összefüggésben emlí-
tett gyakorlattól, hogy nyílt, bárki számára hozzáférhető, nem misztikus, 
hanem világos feladatokat és célokat fogalmaz meg. A BNT nemzeti ügy, 
előírásai egyaránt érvényesek a haderőre, a kormányzati, a központi köz-
igazgatási és a helyi igazgatási szervekre. A BNT feladatrendszer teljesí-
tésében résztvevő központi, helyi közigazgatási és civil szolgáltatók telje-
sen üzleti alapon végzik tevékenységüket a feladat teljesítésében. Ennek 
kitűnő példája volt az IFOR erők magyarországi állomásozása, amely 
támogatásában Kaposvár város, illetve közvetlen környezete teljesen ér-
dekeltségi alapon vette ki részét.  

                                                      
2  A felsorolt képességeket a Magyar Honvédség részére előírt ambíciószintek 
közül emeltem ki. 
3 176/2003. (X. 28) Kom. Rendelet. 
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Összegezve, tehát ezek lehetnek azok, a bevezetésben leírtakból kö-
vetkező kötelezettségek, a magyar haderő számára meghatározott – tör-
vényileg előírt - aktuális feladatok, amelyhez a hadszíntér-előkészítés 
tevékenysége, bár a korábbi fogalomtól jelentősen eltérő, általában szű-
kített tartalommal, de manapság mégis kapcsolódhat. 

A békefenntartás, a válságövezetekben – a Magyar Honvédség által 
– végzett missziós tevékenység, a konkrét missziós feladatok támogatását 
szolgáló logisztikai szaktevékenység (infrastrukturális és egészségügyi 
feltételek megteremtése) a hadszíntér-előkészítés feladatrendszerétől jel-
legüknél fogva eltérnek, még akkor is, ha akadnak azzal hasonlítható, 
vagy teljesen analóg eljárások.  

Tekintettel arra, hogy a missziós cselekmények, a küldetések nem 
hazánk területén mennek végbe, valósulnak meg, így a honi területre 
„kitalált” hadszíntér-előkészítéssel összefüggő rendszabályok összessé-
gében, azok természeténél fogva nem tartozhatnak bele. A missziós kon-
tingensek logisztikai támogatása egy speciális, a hadszíntér-előkészítés fi-
lozófiájától alapvetően különböző feladatrendszert ölel fel. De mégis, 
ahogy említettem érintőlegesen lehetnek azonos elemei, mint például az 
NRF erők logisztikai szükségletei megtervezése. Ezen konkrét feladaton 
belül a technikai eszközök felkészítése, speciális felszerelések beszerzése, 
az anyagi készletek megalakítása, letárolása, a szállítási, mozgatási, tech-
nikai feltételek előre történő biztosítása, vagyis a konkrét logisztikai 
szükségletek művelet előtti megtervezése, az erők és eszközök jó előre 
történő lebiztosítása, azok mindenkori váratlan helyzetben – rövid ké-
szenléti időn belül – történő rendelkezésre állására terjed ki. Bár – és ezt 
hangsúlyozni kell – vannak kísértetiesen hasonló vonások, mégis a dolog 
különleges jellegénél fogva nem kívánok ebben a tanulmányban ezzel a 
kérdéskörrel foglalkozni. 

Jogosan vetődik tehát fel a kérdés, hogy mi az, ami 2007- ben és 
esetleg a közeli jövőben még fenntartható kötelezettség, amelyet igen - is 
ebben a fogalomkörben még továbbra is művelni kell, van- e ezen felül 
olyan szegmense a hadszíntér-előkészítésnek, amelyek a szűkebb társa-
dalmi és a tágabb, világméretű változások érintetlenül hagytak és a to-
vábbiakban is figyelmet kell szentelni rá? 



 52 

1. A hadszíntér-előkészítés általános megközelítése 

Mielőtt a téma és a témához szorosan kapcsolható részletes fejtege-
tésbe bocsátkozom, nézzük meg, hogy mi a tudományos magyarázata a 
szóban forgó fogalomnak, a hadszíntér-előkészítésnek. 

A Hadtudományi Lexikon azt írja:4„hadszíntér-előkészítés: az or-
szág honvédelmi felkészítésének része, a hadászati biztosítás egyik fajtá-
ja. A hadszíntér-előkészítés az ország egész területére kiterjedő, békében 
és háborúban megvalósítandó olyan rendszabályok összessége, amelyek 
megteremtik a fegyveres erők sikeres alkalmazásának feltételeit. Az or-
szág területén a hadszíntér-előkészítést külön erre a feladatra kijelölt ál-
lami szervek végzik, de az előkészítés egy része a fegyveres erők közvet-
len feladatkörébe tartozik.  

A hadszíntér-előkészítéssel létrejönnek a feltételek a haderőnemek 
alkalmazására, a folyamatos után- és hátraszállításokra, az eredményes 
állami és katonai vezetésre, az élethez, az ellátáshoz szükséges anyagok 
tárolására és az ellenséges csapatok elleni védelemre. A hadszíntér-
előkészítés magában foglalja: megerődített körletek kiépítését az állam-
határ legfontosabb szakaszain; vasutak és közutak, repülőtér-hálózat épí-
tését és fejlesztését; haditengerészeti bázisok, valamint a haditengerészeti 
erők báziskörleteinek létrehozását; a parti tüzérség, a légvédelmi eszkö-
zök, a rakétacsapatok, a figyelőőrsök, a vezetési pontok álláskörleteinek 
berendezését; a híradó-, bázis- és raktárrendszer előkészítését; navigációs, 
hidrográfiai, meteorológiai, topogeodéziai stb. rendszabályok megvalósí-
tását”. 

Az előbbieket megismerve rögtön az első gondolat definiálja, hogy 
az ország honvédelmi felkészítésének része, békében és háborúban 
megvalósítandó rendszabályok összessége, amelyek megteremtik a fegy-
veres erő sikeres alkalmazásának feltételeit. Erre a feladatra a Magyar 
Honvédségnek az Alaptörvényünkből következően készen kell állni.5 A 
fogalom tehát érvényes lehet napjainkban is, de természetesen tartalmát 
hozzá kell igazítani a haderő alkalmazásának megváltozott körülményei-
hez. 

                                                      
4 Magyar Hadtudományi Társaság, Budapest 1995. 472. oldal. 
5 1949. évi XX törvény A Magyar Köztársaság Alkotmánya. 
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Közismert, hogy a fegyveres erő alkalmazhatóságának, hatékonysá-
gának és eredményességének több alapvető összetevője van6. Az első és 
mindenkor a legfontosabb a személyi állomány, annak kiképzettsége, 
felkészítettsége, a csapatok feltöltöttsége, összekovácsoltsága, a csapatok 
rendelkezésére álló haditechnikai eszközök ismerete, kezelésének, mű-
ködtetésének és technikai kiszolgálásának, karbantartásának készsége, a 
vesztesség pótlás, vagyis a személyi tartalék kiképzésének, felkészítésé-
nek és utánpótlásának biztosítottsága. Egyszóval az emberi tényező. 

A fegyveres erő alkalmazásának következő eleme a logisztikai erő-
források rendelkezésre állását, azok elérhetőségének teljes spektrumát 
jelenti. A két oldal, az ember és a technika nem működik egymás nélkül, 
hiszen a legjobban felkészített katonákból álló hadsereg sem képes állása-
it megtartani, céljait elérni megfelelő ellátás, utánpótlás, vagyis logiszti-
kai háttér nélkül, míg a javak ostoba pocséklását jelenti a gyenge felké-
szültségű személyi állomány részére korszerű haditechnikai eszközöket 
biztosítani. (Mindkét jelenségre volt példa, hogy csak a II. Világháború 
nevezetes csatáit, vagy a múlt század helyi háborúit említsem, külön rész-
letezés nélkül).  

A logisztikai kapacitásokon belül a haditechnikai eszközökhöz, ka-
tegóriához sorolhatjuk a korszerű vezetéstechnikai, vezetéstámogató, fel-
derítő eszközöket, az informatikai eszköztárat, a légvédelem rendszerét, 
kiemelve abból a légvédelmi felderítő, előrejelző eszközök csoportját. 
Természetesen ide sorolom az említett 3D radarokat is. 

A következő meghatározó tényező a parancsnoki vezetés szilárdsá-
ga, a parancsnok elgondolásának érvényre juttatási képessége, a harceljá-
rások ismeretének alkalmazási készsége, a parancsnokságok és törzsek 
felkészítettsége, begyakoroltatása, összekovácsoltsága. Ide sorolható a 
törzsmunka hatékonyságát, a művelet tervező és annak végrehajtását irá-
nyítani tudó képességet, mindazt, amit a harc (hadművelet) megtervezése 
és megvívása a vezetéstől, a kitűzött cél elérése érdekében az irányító 
törzstől megkövetel. Ez a feladat nem csupán parancsnoki munkát, hanem 
a logisztikai törzs igen állhatatos tevékenységét is magába foglalja, hi-
szen a logisztika fogja az erőforrások oldaláról biztosítani a siker feltét-
eleit. 

Végül, de nem utolsó sorban, fontos meghatározó tényezőként em-
lítem a haderő tevékenységének társadalmi elfogadottságát, vagy támo-

                                                      
6 A felsorolás szubjektív, a teljesség igénye nélkül. 
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gatottságát. A társadalmi elfogadottság az anyagi áldozatokon túl számos 
más kérdéseket is magába foglalnak. Ilyenek lehetnek a haderő részére 
elengedhetetlen, meglévő és működő katonai gyakorlóterek megtűrése, 
lőterek kommunikációs létesítmények jelenlétének elfogadása, laktanyák, 
raktárak és más katonai objektumok befogadásának ténye. És ebbe a sor-
ba lehet például beilleszteni a 3D lokátorok ügyét, telepítésük megválasz-
tásának helyszínét, amely helyszínek meghatározása nem lehet ad-hoc 
jellegű ötletek szimpóziuma, hanem kőkemény mérnöki számítások – 
közte a gazdaságossági számítások – eredménye. Ezen helyszínek kijelö-
lése elsősorban nem attól függ, hogy mely helyi hivatalos szervezet haj-
landó „megtűrni”, vagy elviselni hanem attól, hogy mely földrajzi tér-
ségben, vagy magaslati ponton képes a telepített lokátor a vele szemben 
támasztott technikai követelményeknek megfelelni. Békeidőszakban, 
amikor a lakosság fenyegetettség érzete nem, vagy csak alig létezik, a 
haderő támogatottsága, elfogadottsága alacsonyabb színvonalú. 

Az előző szempontokból kiindulva a hadszíntér-előkészítés logiszti-
kai feladatrendszerében – már most békeidőben - egy sor kérdést kell 
megvizsgálni, amelyek megfelelősége elengedhetetlen záloga a haderő 
sikeres alkalmazásának. 

Ezek közé tartozik békeidőben: 

• A csapatok haditechnikai eszközzel való feltöltöttsége (ellátása). 

• A rendelkezésre álló hadfelszerelés minőségi jellemzői. 

• Az előírt anyagi készletek biztosítottsági foka. 

• A honvédségi központi tartalékok mennyisége és minősége. 

Ezek közé tartozhat a békétől eltérő időszak logisztikai igénye, 
amelyek a következők lehetnek: 

• A nemzetgazdasági források, benne a hiány kapacitások biztosí-
tottsága. 

• A nemzetgazdaság védelmi felkészítésének mutatói. 

• A békétől eltérő időszaki feladatok tervei megléte, azok valós al-
kalmazhatósága. 

• Az erők és eszközök mozgósítási képessége. 

• A haderő számára szükséges logisztikai kapacitások bővítési ké-
pessége. 
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• Az importbeszerzések megbízhatósága, vagy az importanyagok 
alternatív helyettesítésre vonatkozó tervek. 

• Közlekedési biztosítás – szállítás-mozgatás – helyzete, speciális 
szállítóeszközök rendelkezésre állása (például harckocsi szállító 
vasúti kapacitás). 

• A Befogadó Nemzeti Támogatás mértéke, minősége, a nemzet 
BNT nyújtására való felkészültsége, az ehhez szüksége adatbázis-
ok megléte és alkalmazhatósága. 

• Az erők és eszközök megóvási képessége (ez nem elsősorban lo-
gisztikai kérdés, de a logisztikai elemekre is érvényes). 

Ha a fenti tényezőket külön-külön elemezzük, rögtön kétely merül-
het fel bennünk: nevezetesen, hogy ezen feltételek biztosítási foka van-e 
olyan szintű, amely valóban eredményesen alkalmazhatóvá teszi a ma-
gyar haderőt egy megfeszített erőkifejtést igénylő (kritikus) időszakban? 
Képes-e a Magyar Honvédség logisztikai támogató rendszere a rendelke-
zésére álló képességeivel (anyagi és eszköz kapacitásokkal) a vele szem-
ben felmerülő feladatokat biztosítani, az igényeket kielégíteni? Végeze-
tül, hogy a nemzetgazdaság miként birkózhat meg a békétől eltérő 
időszaki honvédségi igények teljesítésével?  

A kétely elsősorban az anyagi készletek valódi meglétét, a mozgósí-
tási képességet, a logisztikai alegységek képességei elégségességét, a 
nemzetgazdasági feladatok tervezettségét és főként megvalósíthatóságát 
illetően vetődhet fel, mert rendszerint ezen a területen jelentkeznek hiá-
nyosságok.  

A biztosítás oldaláról természetesen előfordulhatnak hiányosságok, 
de a felmerülő problémák ellenére elsődlegesen meg lehet és kell állapí-
tani, hogy az igények túlnyomó többségénél nem jelenhetnek meg olyan 
súlyos ellátási gondok, amelyek a haderő készleteit a nemzetgazdasági 
forrásokkal kiegészítve ne biztosítanák a feladatok sikeres végrehajtását. 
Másfelől néhány területen aggályokkal szembesülhetünk, ha a hadszíntér-
előkészítés lexikon szerinti következtetéseket elemezzük. Természetesen 
az aggályos kérdésekről beszélni, gondolkodni, akár vitatkozni is lehet. 

2. A békétől eltérő időszak honvédelmi szükségletei 

A hadszíntér-előkészítés feladatrendszerétől nem választható el, sőt 
annak fókuszában áll a haderő minősített időszaki logisztikai – anyagi, 
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technikai és logisztikai jellegű szolgáltatási – igényeinek biztosítottsági 
foka. Ez egészen egyszerű elmélet és gyakorlat, hiszen „csak” annyiból 
áll, hogy pontosan számvetni kell azokat a hadsereg számára – logisztikai 
jellegű – szükségleteket7, amelyek a békétől eltérő feladatok teljesítésé-
hez igényként megjelennek. Ezen, konkrét számvetéseket össze kell ha-
sonlítani a békében rendelkezésre álló technikai eszközökkel, meglévő 
anyagi készletekkel és máris kimutatható az anyag, technika, (illetve 
szolgáltatás igény) mennyisége (kapacitása), ami a két állapot különböző-
ségét jelenti. Egyszerű a képlet, amelyben minél nagyobb az olló, annál 
nagyobb a minősített időszaki szükséglet. (A minősített időszaki igények 
lehetséges összetevőit az 1. számú ábra szemlélteti). 

1. számú ábra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Az MH minősített időszaki igényeinek összetevői 

Egy dolog biztos, és pedig az, hogy a Magyar Honvédség alkalma-
zásához szükséges, minősített időszaki igényeket a HM tárca saját erő-
ből erőforrás, technika, anyag és szolgáltatási kapacitás, valamint meg-
felelő stratégiai tartalékok hiányában nem tudja fedezni, ezért a 
számvetett igényeket a védelmi közigazgatás rendszerében az illetékes 
minisztériumokhoz továbbítja. Ismételten a korábbi megállapításhoz térek 
vissza, nevezetesen, hogy hazánkat jelenleg és a közeljövőben nem fe-
nyegeti katonai agresszió ezért bevett gyakorlattá vált, hogy az igények 

                                                      
7 A szükségleti számvetés alapját a Védelmi Terv képezi. 
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továbbításán és számbavételén kívül ebben a kérdésben nem történik iga-
zán mélyreható, kézzelfogható, lényegi eredmény. 

A haderő minősített időszaki szükségleteiben nagyfokú átrendező-
dés ment végbe a tömeghadsereg megszűnése óta, illetve a Magyar 
Honvédség szervezetének jelentős átalakítása eredményeként. A nagy 
létszámú tartalékos katonák után számvetett és lebiztosított készletek fe-
leslegessé váltak. Közismert tény, hogy ezeket a korábbi készleteket a 
haderő felélte, vagyis a szervezeti csökkentés mértékében egyszerűen – 
és tegyük hozzá, hogy rendkívül racionálisan – elfogyasztotta az aktuális 
létszámhoz mérten feleslegesé vált központi tartalékokat. 

Megszűntek a csak mozgósítás után felállításra kerülő katonai 
szervezetek, amelyek részére minden hadianyagot és technikai felszere-
lést vagy a hadseregen belül a központi tagozatban, illetve a kijelölt (ál-
talában a megalakításra kötelezett katonai szervezetnél) kellett tárolni, 
vagy a nemzetgazdaságból lebiztosítás útján lehetett rendelkezésre bo-
csátani.  

a.) Haditechnikai eszközökkel való feltöltöttség helyzete 

Mára a hadiszükségletű technikai eszközök túlnyomó részében, kis 
túlzással majdnem teljes egészében rendelkezésre állnak. A technikai el-
látottság kedvező képe több körülménynek köszönhető. Elsősorban a lé-
nyegesen kisebb szervezet eszközigényét egyszerűbb biztosítani. Javította 
a helyzetet az átszervezéseknél alkalmazott vezérlő elv, hogy a csapatok-
nál minden létszámcsökkentés alkalmával a legmagasabb hadrafogható-
sági mutatóval rendelkező eszközök maradtak rendszerben. És természe-
tesen az igazi okot a beszerzési programok megkezdése és folyamatos 
folytatása jelentette, illetve jelenti.8 A beszerzések eredményeként telje-
sen új fegyverrendszerek álltak, vagy állnak hadrendbe, és az erkölcsileg, 
műszakilag elavult eszközök kikerülnek a rendszerből. Mindezek ered-
ményeként mára a Magyar Honvédségnek nincs szüksége a nemzetgaz-
daságból lebiztosított technikai eszközökre. A haditechnikai szakterület 
vonatkozásában az igazi problémát az alkatrészellátás jelenti. 

                                                      
8 Soroljuk ide a Németországból (a Bundeswer számára feleslegessé vált) meg-
vásárolt közúti tehergépjárműveket is. 
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b.) Technikai eszközök kiszolgálásának, javításának helyzete 

Megítélésem szerint megdöbbentően hiányzó kapacitás jelenik meg 
a technikai kiszolgálás, a haditechnikai eszközök javítása területén. Ezt 
a megállapítást tényként kell elfogadnunk, hiszen a békefeladatok, a ki-
képzés, és főként a nemzetközi szerepvállalás teljesítésénél a haditechni-
kai eszközök felkészítése, technikai kiszolgálása, előírt időszakos bevizs-
gálása, beszabályozása csak a civil szolgáltatás igénybevételével való-
sulhat meg. A Magyar Honvédségnek erre a feladatra szervezetszerű erő, 
illetve – a korábbi javító szervezetek megszüntetéséből fakadóan – szak-
állománya, szakértelme, technológiai kultúrája nincs a hadrendben.  

Ebből következik, hogy ha ez békében is így van, még inkább így 
lenne a haderő minősített időszaki alkalmazása esetén.  

Igen érdekes – és talán nagyon meglepő lenne – valós számvetése-
ket végezni, hogy milyen logisztikai kapacitás hiányok léphetnek fel a 
haderő minősített időszaki alkalmazása során. Az érvényben lévő nor-
mák alapján elmondhatjuk, hogy a békeidőszak logisztikai támogatása 
rendben, az aktuális számvetési alapok szerint teljesül. Elmondhatjuk, 
mert erre van a haderő logisztikai támogató rendszere szervezve, anyagi 
tartalékai meghatározó része megalakítva, de valójában nem modelleztük 
a minősített időszaki logisztikai igényeket, hogy abban az esetben is meg-
felelőnek jellemezhetjük-e?  

c.) Az anyagi biztosítás helyzete 

A mára minimálisra zsugorodott haderő anyagi készletei megalakí-
tásának nem lenne sok akadálya, azonban számba kell venni néhány 
tényezőt. Elsősorban a gazdaságossági szempontokat, a szövetséges aján-
lásokat és nem utolsó sorban a rendelkezésre álló költségvetési lehetősé-
geket (korlátokat) erőforrásokat. A készletek megalakítása olyan anyag-
féleségekből, amelyek bármikor korlátlanul rendelkezésre állnak nem 
indokolt. Elsősorban azért nem mert felesleges pénzeszközöket kötne le, 
de azért sem célszerű, mert ezen készletek felhasználása nem valósul meg 
a napi élet során tehát könnyen újra termelődne az inkurrencia. Az élel-
mezési anyagok, az üzemanyagok, humán anyagok, általános elektro-
nikai szakanyagok készletezése helyett tervezni lehet ezek minősített 
időszaki beszerzését.  

Más a helyzet a speciális hadianyagok – lőszerek, rakétalőszerek, 
repülőbombák, robbanóanyagok, aknák, műszaki harcanyagok, vegyivé-
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delmi felszerelések, térképek – vonatkozásában. A speciális anyagok 
pótlása rövid időn belül nem minden esetben valósulhat meg akadály-
mentesen (például, mert nem hazai termék), ezért ezen anyagféleségből a 
hadiszükséglet megalakítása, majd folyamatos frissítése elengedhetetlen. 
Ugyanezen követelmény érvényes a technikai eszközök alkatrészei 
utánpótlására, javítókészletére is. 

d.) Logisztikai kapacitások helyzete 

Tényként kell elfogadnunk, hogy a Magyar Honvédség rendelke-
zésre álló logisztikai képességei erősen lecsökkentek. Megszokott szer-
vezeti struktúrák alakultak át, szűntek meg, így szembe kell néznünk az-
zal a következménnyel, hogy a hadrendben lévő dandárok nem mind-
egyike rendelkezik logisztikai zászlóaljjal, azzal a kötelékkel, amely hi-
vatott a dandár anyagi készletei tárolására, kezelésére. A dandár logiszti-
kai zászlóalj megszüntetése azzal a további súlyos kövekezménnyel jár, 
hogy nincs, vagy hiányos a szervezetszerű erő az elrendelt készletek 
mobilizálására. A dandár után számvetett 2 napi anyagi készletei mozga-
tásához igénybe kell venni a logisztikai ezred támogatását.  

Az Összhaderőnemi Parancsnokság alárendeltségébe tartozó lo-
gisztikai ezred rendelkezik ugyan megfelelő szállító kapacitással, de a 
rendeltetése nem a dandár alapfeladatai pótlása, kiegészítése, vagy he-
lyettesítése, hanem annak megerősítése, az utánszállítások, és/vagy nem-
zeti támogatás biztosítása. Kézenfekvő tehát a kérdés, hogy ha például a 
rakodó, anyagmozgató kapacitás vonatkozásában hiány jelentkezik, hon-
nan lehet azt pótolni. Erre is van megoldás és példa, ami ismételten a 
nemzetgazdasági források igénybevételét jelenti. Csupán az a baj, hogy 
ez nincs pontosan letervezve, pedig a szállítási kapacitások területén 
pótlólagos igények már békeidőben jelentkeznek. 

e.) A minősített időszaki szükséglet összesítése 

Tekintettel arra, hogy a békétől eltérő időszaki honvégségi szükség-
letek korábbi számvetése teljesen idejét múlta ezt a területet újra kellene 
gondolni. A számítási, vagy feldolgozási filozófia változatlan maradhat, 
hiszen minden esetben csak a hiány kimutatása a lényeg. Nem kell tehát 
új filozófiát kitalálni, hanem a korábbi gyakorlatot megtölteni reális tarta-
lommal, valós, ésszerű számvetésekkel alátámasztott normákkal. Ebben a 
feladatban azonban együtt kell működni azon szerveknek és szervezetek-
nek, amelyek érintettek lehetnek a hiányok biztosításában. Természetesen 
alapvető a haderő, amely számveti ezen szükségleteit. (2. számú ábra). 
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2. számú ábra 

Az MH minősített időszaki igényeinek tervezése 

A számvetés alapja a valós normákon és normatívákon kell, hogy 
alapuljon, amely legnagyobb igénytámasztója, hiszen a haderő meghatá-
rozó eleme, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság. 

3. A képességek nemzetgazdaság érdekű igénybevétele 

Fontos tudomásul venni, hogy a hadsereg a részére biztosított erő-
forrásokat nem csak ellenség elleni tevékenységre képes felhasználni, 
hanem a hazai lakosság megsegítésére is, ha a helyzet úgy kívánja meg. 
Minden katasztrófahelyzet, vagy annak következményei felszámolása 
esetén felhasználhatóak az általános logisztikai szakanyagok azért, hogy 
a bajbajutottak helyzetén javítani lehessen, az ország, vagy annak egyes 
térségei közigazgatása, vagy infrastruktúrája helyreállítása minél előbb 
megvalósulhasson és ennek eredményeként az emberek mindennapi élete 
térjen vissza a megszokott, normális kerékvágásba. Természetesen nem 
feledendő, hogy a haderő számára rendelkezésre álló tartalékok nem azért 
kellenek elsősorban, hogy a rászoruló lakosságot megsegítse, hanem 
hogy elégséges erőforrással rendelkezzen a küldetésére és rendkívüli 
helyzetben is legyen képes feladata teljesítésére. 
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4. A hadszíntér-előkészítés elemei felhasználása az állam 
számára kritikus események9 következményei felszámolásában 

Ebben a részben vizsgáljuk meg az elvárásokat, melyek az anyagi 
eredetű javak felhasználására, az általános (anyag és személyszállító), 
valamint speciális technikai erőforrások lehetséges igénybevételére irá-
nyulnak. Nézetem szerint van még valami nagyon fontos, amivel a had-
erő hozzá tud járulni az állam számára megfeszített erőkifejtést igénylő 
időszak kezelésére. Ez a szellemi képesség, a különböző szintű parancs-
nokok szürkeállománya, ami a mentés szervezése, egyes feladatok irányí-
tása területén nyújthat pótolhatatlan segítséget.  

A katasztrófák közül az ipari eredetűek sosem, míg a természeti ka-
tasztrófák közül az esetek bekövetkezési valószínűsége egy része rövi-
debb-hosszabb idővel előre jelezhető. A beavatkozás helyét, idejét és idő-
tartamát, a következmények felszámolásához szükséges erőket, eszkö-
zöket azonban csak a helyzet konkrét ismeretében lehet meghatározni. 
Igaz ugyan, hogy az országos katasztrófavédelmi feladatokat nem a hon-
védelmi tárca irányítja a vonatkozó jogszabályok szerint, de az is igaz, 
hogy a legnagyobb bevonható szervezetszerű erővel, még mindig a had-
sereg rendelkezik a védelemhez, akár az élőerőt, akár a kiszolgáló eszkö-
zöket, vagy a logisztikai képességeket vesszük számításba.  

A hadsereg rendelkezik olyan speciális technikai eszközökkel, ame-
lyek a járhatatlan utak, vagy a megáradt folyók árterén képesek mo-
zogni, vagy a helikopterekkel, amelyek a 2006. évi tiszai árvízi védeke-
zésnél bizonyította használhatóságát. 

Nagyon fontos tehát leszögezni, hogy ebbe a folyamatba nem csak a 
haderő tartozik bele, mint ahogyan a hadszíntér-előkészítés sem kizáróla-
gosan a honvédelmi miniszternek határozott meg feladatokat. 

a.) Az anyagi javak felhasználása 

Bármely katasztrófa következik be az mindig a lakosság anyagi ja-
vai ingatlanjai, ingóságai, jószágai, mezőgazdasági kultúrája egy része 
pusztulását, használhatatlanná válását eredményezi. A lakosság javaiba 
beleértem az egyéni ingóságot éppúgy, mint a közösségi tulajdont. A biz-

                                                      
9 Az állam számára megfeszített erőkifejtő időszak alatt a váratlan katasztrófa-
helyzet következményei felszámolását értem. 
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tosítók, a karitatív szervezetek csak egy bizonyos idő elteltével jelennek 
meg a katasztrófa sújtotta térségben, így az ő segítő tevékenységük az el-
ső időszakban nem érvényesül. A katasztrófavédelem meglévő erői alap-
helyzetben szűk kapacitással rendelkeznek. A gyorsan megfogható és 
igénybe vehető erő még mindig a magyar Honvédség. A Magyar Hon-
védség nem csak fizikai munkát képes végezni, de meglévő készleteivel 
segíthet a rászoruló embereken is. Elsősorban az otthonukat vesztett em-
bereknek lehetséges sátorban való elhelyezést. A rendelkezésre álló 
anyagi készletek az alábbi területen vehetők igénybe: 

• Ruházati anyaggal történő ellátás. 

• Pokróc, melegítő takaró biztosítása. 

• Tábori fektető felszerelés, anyag átadása.  

• Tartós élelmiszerrel (konzervvel) való támogatás. 

• Üzemanyag biztosítása. 

• Erődítési anyagok rendelkezésre bocsátása. 

• Vegyivédelmi anyag és felszerelés (elsősorban csapadék elleni 
védelem céljából). 

• Fertőtlenítő, mentesítő anyagok biztosítása. 

A haderő természetesen már nem rendelkezik olyan nagy készletek-
kel, hogy azt egy kisebb országrész megsegítésére fordítsa, de annyival 
igen, hogy egy-egy régió, vagy kistérség átmeneti ellátását – a katasztró-
favédelem erőit, vagy a helyi igazgatási szerveket megerősítse, biztosítsa.  

b.) Technikai eszközök biztosítása 

A honvédség haditechnikai eszközei igénybevétele a teherszállítás-
nál, a lakosság javai mentésénél, illetve a védekezéshez szükséges anya-
gok és eszközök utánszállításánál vehető igénybe.  

Különösen olyan esetekben van pótolhatatlan haszna a honvédségi 
eszközöknek, amikor fokozott terepjáró képességre van szükség a mentés 
helyszínének megközelítéséhez. Ez előfordulhat hóolvadás, vagy tartós 
esőzések utáni árvizeknél, illetve téli időszakban rendkívüli hóesés kö-
vetkeztében. A közvetlen mentésen kívül nem hanyagolható el a lakos-
ság ellátása céljára szervezett szállítások megszervezése sem. Az elzárt 
települések megközelítése a közúti áruszállítók részéről teljesíthetetlen, 
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így a lakosság napi szükségleteit elsősorban a hadsereg járművei képesek 
megvalósítani. 

c.) Haderő képességei felhasználása 

A Magyar Honvédség rendelkezik olyan képességekkel, amelyek a 
polgári lakosságot ért természeti vagy ipari katasztrófák esetén a követ-
kezmények felszámolásában igénybe vehetők. A kialakított képességek 
egy része nemzeti felajánlás a Szövetség részére, de akkor, amikor ezek 
nem külföldi missziós feladatokra vannak igénybe véve rendkívüli segít-
séget nyújthatnak a rászoruló helyi önkormányzatoknak a károk enyhíté-
sében, vagy a szükséges helyreállításban.  

Ezek lehetnek: 

• Hídépítő (műszaki) képesség kihasználása. 

• Tábori elhelyezés biztosítása. 

• Biológiai laboratórium képességei felhasználása. 

• Havaria laboratórium igénybe vétele. 

• Kétkezi fizikai munkavégzés. 

• Terület zárása, rendészeti és komendáns feladatok ellátása. 

d.) A haderő speciális képességei igénybevétele a lakosság érde-
kében 

Robbantási feladatok elvégzése (jégzajlás, gát kényszerű átszakítása 
stb). 

Helikopterek a mentési szállítási feladatok ellátásában, más módon 
meg nem közelíthető területek ellátása. 

Speciális vízi járművek biztosítása (rohamcsónak, úszó lánctalpas 
harcjármű, stb.). 

Műszaki gépek és eszközök igénybevétele átkelők elkészítése, híd-
építés, útépítés, gátépítés céljából. 

Mozgáskoordináció végzése a katasztrófa térségében nem csak a 
honvédségi erőkre, hanem minden résztvevőre kiterjedően.  
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5. A hadszíntér előkészítés feladataira fordított  
költségvetésről általánosságban  

A költségvetési támogatás vonatkozásában jellemző a konkrét teen-
dők elodázása. Erre a feladatra ma ne költsünk, majd talán jövőre. És 
jövőre sem költünk annyit, amennyi minimálisan kellene. Ezek után ke-
vés pozitívumról lehet beszámolni. A hadszíntér előkészítésre nemzet-
gazdasági méretekben alig pár tízmillió forint áll rendelkezésre. A támo-
gatás alapvetően olyan ipari kapacitásokat érint, amelyek megléte elen-
gedhetetlen a honvédségi technikai eszközök felújítása, javítása vonat-
kozásában.  

A helyzetet súlyosbítja, hogy a költségvetési támogatás ezen gazdál-
kodó szervezetek részére nem előre tervezhető, minden esetben függ az 
állami költségvetési irányelvektől és amennyiben költségvetési megszorí-
tásokra kerül sor, a meglévő – rendszerint csak a haderő számára szüksé-
ges – civil képesség áldozatul esik a pénzhiánynak. Köztudott, hogy ha-
zánkban valódi hadiipar nincs. Megszűntek a nagy múltú hadfelszerelést 
(löveget, rádiótechnikai, elektronikai eszközöket) gyártó üzemek, hiszen 
a magyar haderő szükséglete nagy gyártóbázist nem képes fenntartani. 
Épen ezért lenne jelentősége olyan hideg kapacitások életben tartásának, 
amelyek szükség esetén a védekezés érdekében igénybe vehető. 

A kiszámíthatóság és a stabilitás érdekében megfontolandó a köz-
ponti tartalék keretben létrehozni egy olyan költségvetési forrást, amely 
lehetővé tenné a minősített időszaki igények haderőben hiányzó anyagi 
készletek, illetve kapacitások szolgáltatás útján történő lebiztosítását. E 
képesség igénybevételét a hadsereg tervezhetné és feladat végrehajtás 
függvényében nem csak a minősített időszakban, hanem akár a missziós 
feladatok ellátásához szükséges logisztikai kapacitások kiegészítésére le-
hetne felhasználni mint szolgáltatást. A megoldás hosszú időre biztosíta-
ná a haderő működtetésének technikai feltételeit és biztosítana tervezhető 
támogatást a polgári gazdálkodó egység részére.  

6. A Befogadó Nemzeti Támogatás feladatai10 

A Befogadó Nemzeti Támogatás (BNT) példája jól mutatja, hogy a 
hadszíntér előkészítés egyes feladatrendszere igen is jelen van tevékeny-
ségünkben. A BNT keretén belül létrehozott adatbázis kitűnő szolgálatot 

                                                      
10 176/2003. (X. 28) Kom. Rendelet. 
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tehet a Szövetséges erők számára nem csak a hazánk fegyveres védelmé-
ben való részvétel esetén, hanem a Szövetséges csapatok hazánk területé-
ről kiinduló alkalmazása, vagy hazánk területén történő állomásoztatása, 
illetve átvonulása esetén. Ugyan ezen támogatás alkalmazható a Szövet-
séghez nem tartozó katonai szervezetek esetében is. 

A BNT filozófiája, megfogalmazott feladatrendszere bizonyítja, 
hogy hazánk védelme nem lehet a csak a HM tárca, illetve a MH felelős-
sége, hanem az egész nemzet, a nemzetgazdaság, a kormányzati szervek 
és a helyi közigazgatási hatóságok, valamint a nem kormányzati szervek 
közös ügye.  

7. A honvédelem és a civil érdek diszharmóniája 

Természetesen előfordul, hogy a honvédelmi és az egyéni érdek 
nem esnek egybe. A gond ott keletkezik, hogy az országvédelemnek van-
nak olyan követelményei, amelyek az egyes területekre vagy az egyes 
egyénekre esetleg hátrányos következményeket eredményezhetnek. Kor-
látozzák a mozgást a gyakorlóterek környékén, a földhasználatot, vagy 
egyéb módon avatkozik bele az egyén, illetve a közösség szűkebb vagy 
tágabb világába. Ilyen lehet a katonai repülőterek környékén tapasztalha-
tó zajterhelés, a lőterek közelében lévő ágyúdörej, a katonai járművek ál-
tal okozott kátyúk, útrongálások, de újabb jelenségként ebbe a körbe ke-
rült a NATO beruházással megvalósuló 3D radarok telepítésének ügye is. 
Annak ellenére, hogy a radarok sem nem zajosak, sem nem ártanak a 
környezetnek olyan módon, ahogy azt korábbi példákban említettem, 
mégsem akarja a civil társadalom egy része elfogadni. Ami pedig az 
energia kisugárzást illeti nem jelent nagyobb veszélyt, mint a minden-
napokban használt mobiltelefon rendszer.  

Hiszen természetes alapelv, hogy a beavatkozás mértéke ne legyen 
nagyobb annál, mint amit a feladat jellege megkíván. A feladat jellegét és 
szükségességének létjogosultságát – tágabb értelemben a honvédelem, 
az ország érdekeit ebben az esetben - a katonák kell, hogy meghatároz-
zák. Tisztában vagyok a civil kontroll létezésével és nem is kívánom 
megkérdőjelezni a létjogosultságát, vagy a demokráciában kialakult sú-
lyát.  A civil kontrol egy igen pozitív elem a haderő tevékenységének, 
belső működésének ellenőrzése során, de meg kell hallgatnia a katonák 
racionális szakmai érveit is.  
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8. A harmadik radar telepítése 

Amikor a hadszíntér-előkészítés témakörében gondolkodunk nem 
szabad elfeledkeznünk a légtér védelméről. A légtérvédelem egy sor 
rendszabályt foglal magába, amelyek közül kiemelkedik az észlelés és a 
reakció képesség. Az utóbbit a légvédelmi csapatok, illetve az elfogó va-
dászrepülők képezik. Most mégis az észellésre, az idegen repülőeszközök 
felderítő képességére szeretnék reflektálni. 

Közismert, hogy az ország légterének ellenőrzését három új telepí-
tésű radarállomás hivatott szolgálni. Az első kettő telepítése befejeződött, 
rendszerbeállításuk, műszaki installálásuk folyamatban van. De hiába a 
két működő radarállomás, ha a harmadik elhelyezésével komoly aggá-
lyok lépnek fel. A déli határvidékünkön tervezett radar korábbi – egyéb-
ként ideális – helyszínen való felépítése meghiúsult. Ez talán még a jelen-
legi helyzetben nem is lenne baj, az igazi gondot az okozza, hogy a 
társadalom egy lélekszámában kicsi, de véleményét igen nagy nyilvános-
ság előtt bemutatni képes csoportja elutasít minden alternatívát. 

Az Alkotmány19/E. § (1) előírása szerint: Külső fegyveres csopor-
toknak Magyarország területére történő váratlan betörése esetén a táma-
dás elhárítására, illetőleg az ország területének a honi és szövetséges lég-
védelmi és repülő készültségi erőkkel való oltalmazására, az alkotmányos 
rend, az élet - és vagyonbiztonság, a közrend és a közbiztonság védelme 
érdekében a Kormány a köztársasági elnök által jóváhagyott védelmi terv 
szerint – a támadással arányos és erre felkészített erőkkel – a szükségál-
lapot vagy a rendkívüli állapot kihirdetésére vonatkozó döntésig azonnal 
intézkedni köteles. 

Az alkotmány vonatkozó paragrafusa egyértelműen határoz, de mi 
történik, ha az éppen hivatalban lévő kormánynak nincs eszköze a külső 
támadás, jelen esetben repülőeszköz hazánk légterébe történő behatolásá-
nak észlelésére és ezzel olyan fenyegetettségnek teszi ki hazánk légterét, 
a lakosság biztonságát, amely egyáltalán nincs arányban azzal a káros ha-
tással, amit a radarállomás telepítése jelent? A radar telepítése egy hosz-
szú folyamat, azt békeidőben kell végrehajtani. A fenyegetettség megje-
lenésekor már késő. 

Összegezve  

Az mára világossá vált, hogy a nagy csaták valószínűsége, a klasz-
szikus értelembe vett háború bekövetkezésének esélye elenyésző. Ez a 
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tény – amíg a nemzetközi politikai viszonyok változatlanok maradnak - 
feleslegessé tesz egy sor olyan tevékenységet a haderő számára, amit 
egyébként az Alkotmányban részére előírt kötelezettségek végrehajtásá-
hoz a felkészülés időszakában tennie kellene. Ha ezek közül a hadszíntér 
előkészítés feladatait emeljük ki látható, hogy bár nem a korábbi tarta-
lommal és nem a teljes spektrumában, de ma is szükség van azokra a 
rendszabályokra, amit a fogalom meghatároz. Ennek biztosítására szolgál 
részben a 131/2003 (VIII. 22) Korm. rendelet, amely a nemzetgazdaság 
védelmi felkészítéséről szól. Szabályozókkal tehát rendelkezünk, ezeket 
kellene kitölteni valós tartalommal. 

A magyar katonai logisztikai rendszer átalakítása befejeződött, lét-
rejöttek azok a szervezeti keretek és helyet foglalnak benne azok az em-
berek, amelyek – akik a jövőt képviselik. Ezen a rendszeren belül látom 
szükségesnek megkeresni azon pontokat, amelyek művelhetnék a had-
színtér előkészítéssel összefüggő feladatrendszert. Nem felesleges lát-
szattevékenységet jelentene munkájuk, hanem olyan hiánypótlást, 
amely ma nincs a magyar haderőben. 

 




