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Szabados Péter1 
 

A HMMWV TÍPUSÚ KATONAI JÁRMŰVEK RENDSZERBEÁLLÍTÁSI 
FELADATAI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 

(a „Katonai logisztika időszerű kérdései” konferencián 2014. december 3-án megtartott 
előadás alapján)  

Absztrakt: 

Az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusa a NATO tagországok részére működtetett 
1206 program (Foreign Military Found FMF) keretében kiképzési és külföldi missziós rész-
vételi céllal 14 db HMMWV 1165A1 típusú, üzemképes állapotú páncélozott katonai jár-
művet biztosított a Magyar Honvédség (MH) részére. 
A hadfelszerelés rendszeresítéséről és rendszerből történő kivonásának rendjéről szóló 
9/2010. (I. 22.) HM utasítás alapján alapvetően kétfajta (haditechnikai ellenőrző vizsgálat 
és csapatpróba vizsgálat) eljárás keretében kerülnek tervezetten rendszeresítésre a jár-
művek. 
A 2014. december 3-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megtartott „Katonai logisztika 
időszerű kérdései” elnevezésű konferencián a cikk címével azonos tárgyú előadás témá-
jának aktualitását az utóbbi néhány évben az amerikai segélyprogramok keretében az 
MH-ba áramlott különböző hadfelszerelések rendszerbeállításának speciális feladatai in-
dokolták. 

1. Bevezetés 

Az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusa a NATO tagországok részére működtetett 
1206 program (Foreign Military Found FMF) keretében kiképzési és külföldi missziós rész-
vételi céllal, teljes körű tulajdonjog átruházással térítésmentesen 14 db HMMWV 1165A1 
típusú, üzemképes állapotú páncélozott katonai járművet biztosított a Magyar Honvédség 
(MH) részére. A csomag részét képezték továbbá az amerikai hadszíntéri tapasztalatok 
alapján összeállított mintegy 3 éves hazai üzemeltetéshez szükséges fenntartási anyag-
készletek, valamint az eszközök szervizeléséhez és javításához szükséges műhelyfelsze-
relések is. 

Az USA kongresszusa a 1206 program keretében leszállított hadfelszerelést alapvetően 
a szövetséges érdekeknek megfelelően az afganisztáni ISAF misszióhoz kapcsolódó ha-
zai kiképzési feladatokra, valamint igény alapján, külföldi missziós feladatokra biztosította. 
Az eszközök átadásának feltételéül a felkészítésben és misszióban is kiemelt szerepet 
játszó szolnoki MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj állományában tör-
ténő felhasználást határozta meg, az éves gyakoriságú amerikai ellenőrzés kritériuma 
mellett! 

                                                 
1
 Szabados Péter mk. alezredes az MH Logisztikai Központ, Haditechnikai Főnökség, kiemelt főmérnöke (főnök helyet-

tes) 
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A járművek 2011-ben érkeztek a Magyar Honvédséghez, és egyúttal átadásra is kerül-
tek az USA Kormánya által meghatározott MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti 
Zászlóalj katonai szervezetének állományába. Az eszközök üzemképesen, újonnan, a 
„csomagban” szereplő tételekkel együtt több alkalommal, eltérő időpontokban kerültek le-
szállításra. A járművek a 2013-ban végrehajtott torony-felépítményezés után váltak kész-
let-teljessé, amelyet követően lehetőség nyílt a vonatkozó HM utasítás szerinti rendszere-
sítési eljárás megindítására. 

 

 
 

1. számú ábra. A HMMWV 1165A1 típusú általános célú B-3 védelmi kittel ellátott 
páncélozott katonai terepjáró járműflotta a leszállítást követően 

2. Az eszközök általános leírása 

2.1. A járművek rövid bemutatása 

A HMMWV típusú járműveket az AM General az amerikai hadsereg számára már több 
mint 30 éve, az 1980-as évek eleje óta gyártja. Jelenleg mintegy 30 féle modifikáció ké-
szült belőle, melyek kialakítására - elsődleges prioritással - az amerikai haderő igényei 
alapján került sor. Az eszközöket az amerikai hadseregen kívül számos más ország had-
ereje is a rendszerébe állította, mint például Kanada, Egyesült Királyság és Németország 
stb. A járműnek az amerikai katonák közötti rendkívüli népszerűsége többek között kedve-
ző menetstabilitásának, kiváló terepjáró- képességének, valamint egyszerű használatának 
köszönhető. Az amerikai hadseregben a katonák rendkívüli szimpátiájának elismeréseként 
a „Humvee” elnevezést kapta. 

A HMMWV mozaikszavas elnevezés az angol High Mobility Multipurpose Wheeled 
Vehicle szavak kezdőbetűiből származtatható. 

A járművek hadseregbeli népszerűsége a polgári lakosság körében is rövidesen elter-
jedt, amelyből adódóan a gyártó megkezdte az eszköz polgári célú értékesítését is. A gép-
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jármű Hummer kereskedelmi névvel, a H1, H2, H3 típusváltozatokban került a járműpiacra 
civil használatra. 

 

 
 

2. számú ábra. A HMMWV 1165A1 típusú általános célú B-3 védelmi kittel ellátott 
páncélozott katonai terepjáró jármű felszerelt fegyvertoronnyal 

2.2. A járművek rendeltetése 

A járművek megnevezése: HMMWV 1165A1 típusú általános célú B-3 védelmi kittel el-
látott páncélozott katonai terepjáró jármű. 

A járművek rendeltetése: a Magyar Honvédség külföldi béketeremtő és békefenntartó 
szerepvállalásai során a fokozott személyi védelmet igénylő veszélyeztetett környezetben 
az alábbiakban felsorolt feladatok végrehajtása: 

– járőrőrzés; 
– menetbiztosítás, szállítmánybiztosítás; 
– sebesült-mentés; 
– felderítés; 
– ellenőrzés, felügyelet; 
– csapat- és egyéb anyagszállítás; 
– közvetlen polgári lakossági beavatkozás; 
– személyi állomány védett térben történő szállítása; 
– fegyveres biztosítási feladatok ellátása. 

2.3. Az eszközök harcászati-műszaki paraméterei 

A jármű befoglaló hosszúsági (4 930 mm), szélességi (2 210 mm) és magassági (1 930 
mm) méretei alapján látható, hogy azok jelentősen eltérőek egy azonos kategóriájú euró-
pai jármű befoglaló méreteitől. A HMMWV esetében egy viszonylag hosszú, rendkívül szé-
les és rendkívül alacsony jármű sziluettje tűnik fel szemünkben, mely méretekben alapve-
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tően az eszköz egyik fő tervezési szempontja, a kiváló terepjárási menettulajdonságokat 
biztosító alacsony súlypontból adódó kialakítás köszön vissza. 

1. számú táblázat. A HMMWV 1165A1 járművek harcászati-műszaki adatai 

Harcászati-műszaki jellemzők Műszaki adatok 

Típus HMMWV 1165A1 

Változat Páncélozott katonai jármű 

Hosszúság [mm] 4 930 

Szélesség [mm] 2 210 

Magasság (fülke tetejéig, torony nélkül) [mm] 1 930 

Szabad magasság a futóművek / osztómű alatt 
[mm] 

420 

Összes gördülő tömeg pótkocsival [kg] 5 370 

Saját tömeg [kg] 3 465 

Megengedett vontatmánytömeg [kg] 1 905 

Megengedett rakománytömeg [kg] 1 011 

Megengedett össz. gördülő tömeg [kg] 4 476 

Megengedett tengelyterhelés elöl [kg] 2 222 

Megengedett tengelyterhelés hátul [kg] 2 254 

Nyomtávolság [mm] 1 820 

Tengelytávolság [mm] 3 300 

Mellső terepszög [fok] 47 

Hátsó terepszög [fok] 37 

Gerinc-áthaladási szög [fok] 25 

Gázlómélység előkészítéssel / nélkül [mm] 1 520 / 760 

Leküzdhető lépcső magassága [mm] 457 

Min. fordulási kör sugara [m] 7,62 

Leküzdhető legnagyobb emelkedő teljes terhe-
léssel [fok] 

40 

Leküzdhető legnagyobb oldallejtő teljes terhelés-
sel [fok] 

30 

Száll. személyek száma [fő] Fülkében: 1+3 

Maximális sebessége [km/h] 113 

Motor 
8 hengeres „V” elrendezésű, folyadékhűtésű, 

turbódízel 

Hengerűrtartalom [cm3] 6 500 

Legnagyobb motorteljesítmény [kW / LE] 142 / 190 (3 400 1/min fordulatszámnál) 
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Harcászati-műszaki jellemzők Műszaki adatok 

Sebességváltó + osztómű 
Turbo Hydra-Matic 4L80-E típusú teljesen 

szinkronizált, 4+1 fokozatú automata 

Osztómű 
Kétfokozatú osztómű, tengelyek közötti diffe-

renciálzárral 

Csörlőmű-vonóerő [kN] 4 700 

Mellső tengelyek Független, kettős „A” lengőkaros, csavarru-
gós, teleszkópos lengéscsillapítással, diffe-

renciálzárakkal, változtatható áttétellel Hátsó tengelyek 

Fékberendezés 

Üzemi fék: kétkörös pneumatikus tárcsafék-
berendezés 

Rögzítőfék: kézi működtetésű, tárcsafékekre 
ható 

Gumiabroncsok mérete 
(gumiabroncs-szélesség x keréktárcsa-átmérő) 
[coll / coll] 

37 x 12 SR-16,5 

Kormányberendezés 
Hidraulikus golyósoros kompakt szervokor-

mánymű, balkormányos kivitel 

Hatótávolság [km] 402 

Üzemanyagtartály [l] 95 

Elektromos rendszer [V] 14 / 28 

Akkumulátor-feszültség [V] 12 

Akkumulátorok száma [db] 2 

Generátor-feszültség [V] / áramerősség [A] 14 (28) / 200 

 
 

 
 

3. számú ábra. A HMMWV 1165A1 típusú páncélozott 
katonai terepjáró jármű jobboldali nézete 
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A jármű 6 124 kg-os össz. gördülő tömege az eszköz páncélozott jellegéből adódik, 
melynek alapján a jármű „C” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkező gépjárművezetők 
általi vezetése ajánlott! 

Az eszköz teljes terheléssel történő 40 fokos emelkedő és 30 fokos oldallejtő leküzdési 
képessége szintén a kedvező terepjárási tulajdonságokra vezethető vissza. 

A jármű fülkéjében 1+3 fő állandó szállítására van lehetőség, illetve további 1 fő - ideig-
lenes jelleggel - a felépítményezett fegyvertoronyban felfüggesztett hevederülésben fog-
lalhat helyet. 

3. Az eszközök rendszeresítési feladatai 

3.1. Jogszabályi előírások 

Az MH-ban a hadfelszerelések rendszeresítéséről és rendszerből történő kivonásáról 
az alábbi három fő jogszabály rendelkezik: 

– a hadfelszerelés rendszeresítéséről és rendszerből történő kivonásának 
rendjéről szóló 9/2010. (I. 22.) HM utasítás; 

– a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra 
vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról 
szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet; 

– a munkavédelmi tevékenység rendéről szóló 126/2011. (XI. 25.) HM utasí-
tás. 

A rendszeresítésről szóló 9/2010. HM utasítás alapvetően kettő fajta vizsgálatsorozatot 
határoz meg egy hadfelszerelés rendszeresítési eljárása során. A hadfelszerelés harcá-
szati-műszaki paramétereinek ellenőrzése céljából, a beszerzési eljárás műszaki doku-
mentációja, vagy a kidolgozott harcászati-műszaki követelmények alapján kerülnek végre-
hajtásra a haditechnikai ellenőrző vizsgálatok (HAEV). Jelen esetben az amerikai hadse-
reg által végrehajtott és a magyar fél részére rendelkezésre bocsátott HAEV jegyzőkönyv 
képezi az alapját a hazai vizsgálati eljárásnak. A jegyzőkönyv műszaki tartalmának vizsgá-
latát követően, annak megfelelőségéről, azaz a hazai eljárásban való felhasználhatóságá-
ról (vagyis elfogadhatóságáról) a HM Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH) a szükséges 
nyilatkozatot kibocsátotta. 

A sikeres HAEV vizsgálatokat követően kezdhető meg a csapatpróba vizsgálat. A csa-
patpróba vizsgálat célja a hadfelszerelés alkalmazói, illetve felhasználó szintű alkalmas-
ságának a megítélése. 

A HAEV és a csapatpróba közötti alapvető különbség, hogy míg a HAEV jellemzően 
speciális vizsgálati infrastruktúrát, akkreditált szervezeteket és szakembereket igényel, 
addig a csapatpróba végrehajtása a valós felhasználói környezetben, az ottani elvárások 
szerint a kijelölt katonai szervezet alkalmazói állományával tervezett. 

A Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó el-
térő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM ren-
delet, valamint a rendelet végrehajtására kiadott, a munkavédelmi tevékenység rendjéről 
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szóló 126/2011. (XI. 25.) HM utasítás a rendszeresítési eljárás alapvető biztonsági jog-
szabályait és azok szükséges dokumentációs hátterét rögzíti. 

3.2. A rendszeresítés aktuális feladatai 

A HMMWV 1165A1 típusú jármű rendszeresítési eljárásának összegzett feladatait az 
alábbi táblázat, valamint azok tényszerű részletes magyarázatát a táblázat utáni vissza-
utaló bekezdések tartalmazzák. 

 
2. számú táblázat. A HMMWV 1165A1 járművek  

rendszeresítési feladatai 

Fsz. Feladat Előírja Felelős Együttműködő 

1. 

Az elsőfokú munkavédelmi 
hatóság javaslata a magyartól 
eltérő nyelvű dokumentáció- 
használat engedélyezésére 

1/2009. HMr. 
20.§ (3) be-

kezdése 

HVK Logiszti-
kai Csoportfő-

nökség 
MH Logisztikai Központ 

2. 
Az üzemeltetés, használat 
eddigi tapasztalatainak (misz-
sziós is!) írásos jelentése 

214-63/2011. 
nyt. sz. HM 

FHH feljegy-
zés 

MH 
Összhaderő-

nemi Parancs-
nokság 

MH 34. Bercsényi László 
Különleges Műveleti Zász-
lóalj, HM Védelemgazda-
sági Hivatal, MH Logiszti-

kai Központ 

3. 
A munkavédelmi szempontú 
előzetes kockázatértékelés 
végrehajtása 

214-63/2011. 
nyt. sz. HM 

FHH feljegy-
zés 

HM Védelem-
gazdasági 

Hivatal 

MH Logisztikai Központ, 
MH Egészségügyi Köz-

pont, 
MH Összhaderőnemi Pa-

rancsnokság 

4. 

Munkavédelmi szempontú 
előzetes vizsgálat végrehaj-
tása, zaj-, rezgés- és foglal-
kozás-egészségügyi vizsgála-
tok 

1/2009. HMr 
HM Védelem-

gazdasági 
Hivatal 

MH Logisztikai Központ, 
MH Egészségügyi Köz-

pont, 
MH Összhaderőnemi Pa-

rancsnokság, 
MH 34. Bercsényi László 

Különleges Műveleti Zász-
lóalj 

5. 

A szakállomány részére 
2011. évben végrehajtott ok-
tatás - felkészítés szakmai 
anyagának feldolgozása 

- 

MH 34. Ber-
csényi László 
Különleges 

Műveleti Zász-
lóalj 

MH Összhaderőnemi Pa-
rancsnokság, 

MH Logisztikai Központ 

6. 

A 2013-ban végrehajtott to-
ronylövész-védőkészlet fel-
építéséhez kapcsolódó telje-
sítés igazolása 

1/2009. HMr. 
13. § 

MH 
Összhaderő-

nemi Parancs-
nokság 

MH Logisztikai Központ 

7. 
„Hadi-megfelelőségi Nyilatko-
zat” kiadása 

9/2010. HM 
ut. 5.§ (9) 

HM Védelem-
gazdasági 

Hivatal 

Rendszeresítésben érin-
tett szervezetek 

8. 
Dokumentumok magyar 
nyelvre történő fordítása 

1/2009. HMr. 
MH Logisztikai 

Központ 
MH Anyagellátó Raktár-

bázis 
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Fsz. Feladat Előírja Felelős Együttműködő 

9. Csapatpróba 
9/2010. HM 

ut. 

MH 34. Ber-
csényi László 
Különleges 

Műveleti Zász-
lóalj 

rendszeresítésben érintett 
szervezetek 

10. 
Belső angol nyelvű feliratok 
magyarra történő 
átmatricázása 

214-63/2011. 
nyt. sz. HM 

FHH feljegy-
zés 

MH 
Összhaderő-

nemi Parancs-
nokság 

MH Geoinformációs Szol-
gálat 

11. 

A használat követelményeiről 
és az egészségre, biztonság-
ra kiható körülményekről szó-
ló írásos tájékoztató elkészí-
tése az üzemeltetésért felelős 
által 

1/2009. HMr. 
14.§ (4) be-

kezdése, 
126/2011 HM 

utasítás 

MH Logisztikai 
Központ 

HM Védelemgazdasági 
Hivatal, 

HM Hatósági Hivatal, 
MH 34. Bercsényi László 

Különleges Műveleti Zász-
lóalj 

12. 
Az időszakos felülvizsgálatok 
rendjének meghatározása 

1/2009. HMr 
13.§ 

MH Logisztikai 
Központ 

- 

13. 

Egyéni és katonai védőesz-
köz- szükségletek meghatá-
rozása + az első ellátmány 
természetbeni biztosítása 

1/2009. HMr. 
14.§ 

HM Védelem-
gazdasági 

Hivatal, MH 
Egészségügyi 

Központ 

MH Logisztikai Központ, 
MH 34. Bercsényi László 

Különleges Műveleti Zász-
lóalj 

14. 
Rendszeresítési intézkedési 
terv elkészítése 

9/2010. HM 
ut. 

MH Logisztikai 
Központ 

HM Védelemgazdasági 
Hivatal 

 

 
A járművek kiképzési és kezelési-karbantartási dokumentációit az amerikai fél angol 

nyelven biztosította az MH számára. A táblázatban 1. számú feladatként szereplő rend-
szeresítési folyamat megindításához – az 1/2009. HM rendelet alapján – az MH Logisztikai 
Központ a HVK Logisztikai Csoportfőnökség útján kérelmezte a Honvédelmi Miniszter Úr-
tól a magyar nyelvűtől eltérő, angol nyelvű dokumentációk felhasználásának az engedé-
lyét. A Miniszter Úr ideiglenes jelleggel, a rendszeresítési eljárás lefolytatásának időtar-
tamára engedélyezte az angol nyelvű dokumentációk használatát a rendszeresítésben 
résztvevő állomány részére, azonban a rendszeresítésnek már magyar nyelvű Kezelési és 
Karbantartási Utasítással kell végrehajtásra kerülnie. 

A 2. pontként megjelölt feladat értelmében az MH Összhaderőnemi Parancsnokság 
(MH ÖHP) által a 2010. óta leszállított járművek hazai üzemeltetési, valamint a magyar 
katonák által már külföldi misszióban kölcsön használt járművek eddigi tapasztalatai kerül-
tek összeírásra, alapvetően kiképzési, illetőleg oktatási céllal. A jelentés tapasztalatai a 
felhasználó állomány részére átadásra kerültek. 

A 3. és 4. pontokban a HAEV vizsgálatok részeként az előzetes kockázatértékelés, a 
munkavédelmi szemle, a zaj- és rezgésvédelmi vizsgálatok, valamint a foglalkozás-
egészségügyi vizsgálatok kerülnek végrehajtásra. A felsorolt vizsgálatok közül a zaj- és 
rezgésvédelmi vizsgálatokat 2014. november hónapban az MH Egészségügyi Központ 
szakállománya a HM Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH) táborfalvai Lőkísérleti és Vizs-
gáló Állomásán eredményesen végrehajtotta. A többi vizsgálat jelenleg folyamatban van. 
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Az amerikai fél 2011-ben mintegy kettő hónap időtartamban a „Képezd a Kiképzőt!” 
program keretében mind a vezetői-kezelői, mind pedig a javító-karbantartó állomány ré-
szére elméleti és gyakorlati foglalkozásokat tartott az 5. pontban felsoroltak értelmében. 
Az akkor elsajátított ismeretek saját hatáskörű felfrissítése a rendszeresítésben résztvevő 
szervezetek részéről kifejezett elvárásként jelentkezett a csapatpróbára kijelölt MH 34. 
Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj állománya irányába. 

A 6. pontban rögzített feladat értelmében a 2013-ban leszállított és még ugyanebben az 
évben az amerikai fél által felépítményezett fegyvertornyok készletteljességéről az ameri-
kai fél a szükséges teljességi nyilatkozatot az MH részére átadta. 

A 7. pontban leírt ún. „Hadi-megfelelőségi Nyilatkozat”-ot az előzőekben felsorolt felada-
tok, valamint az eredményes HAEV vizsgálatok alapján bocsátja rendelkezésre a HM 
VGH. A sikeres HAEV vizsgálatokat lezáró „Hadi-megfelelőségi Nyilatkozat” birtokában 
kezdhetők meg a csapatpróba vizsgálatok. 

A 8. pontban megfogalmazott feladat értelmében az amerikai fél által angol nyelven biz-
tosított járműdokumentációk lektorált fordítására az MH Logisztikai Központ kettő beszer-
zési eljárást indított. A fordítás tekintetében prioritást élvező kiképzési dokumentációk le-
fordítása már 2014 novemberében teljesült, a lefordított anyagok további felhasználás cél-
jából az MH ÖHP és a járművekkel foglalkozó egyéb katonai szervezetek részére elektro-
nikusan átadásra kerültek. A második eljárásban fordítás alatt álló kezelési-karbantartási 
dokumentációk fordításának határideje 2015. május 30. 

A 9. pontban meghatározott csapatpróba indítása az eredményesen lezárult HAEV 
vizsgálatok függvénye. Figyelemmel azonban arra a tényre, hogy a HAEV vizsgálatok még 
nem zárultak le, így jelenleg a Csapatpróba intézkedési terv 9/2010. HM utasításban rög-
zített formai és tartalmi követelmények szerinti kidolgozása van folyamatban. A csapatpró-
ba indítása 2015. első negyedévében tervezett. 

A rendszeresítés folyamatában szintén fontos fordítási és baleset-megelőzési célú fel-
adatként jelentkezett a 10. pontban megfogalmazott belső angol nyelvű használati, figyel-
meztető és technikai jellegű feliratok magyar nyelvű átmatricázása. Az MH ÖHP megbízá-
sából az MH Geoinformációs Szolgálat szakemberei a feliratokat lefényképezték, bemére-
tezték és megszerkesztették, valamint matricázott formában kinyomtatták. Az elkészített 
magyar nyelvű feliratok felhelyezésére 2015 első negyedévében került sor. 

A 11. pontban leírt, a használat követelményeiről és az egészségre, biztonságra kiható 
körülményekről szóló írásos tájékoztató elkészítése a rendszeresítési folyamat részeként 
tervezett. A tájékoztató szükségességét az 1/2009. HM rendelet, tartalmi követelményeit 
pedig a 126/2011. HM utasítás határozza meg. A tájékoztató alapvető célja az eszközök 
teljes rendszerbentartására vonatkozó minimalizált baleseti kockázatot jelentő előírások, 
illetve - esetlegesen - a szükséges használati korlátozások meghatározása. Az írásos tá-
jékoztatónak és a Rendszeresítési intézkedési tervnek is tartalmaznia kell a 12. pontban 
megfogalmazott időszakos vizsgálatok rendjét. 

A 13. pontban jelzettek alapján az egyéni és kollektív védelmi eszközök körének, típu-
sának meghatározására alapvetően a HAEV vizsgálatok eredményei a mérvadók. Az el-
végzett zajvizsgálatok eredményeinek kiértékelését követően meghatározott védelmi szin-
tű hallásvédelmi fültokot és füldugót az MH Logisztikai Központ a szükséges mennyiség-
ben beszerezte és a felhasználói állomány részére biztosította. 
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A 14. pont szerinti Rendszeresítési intézkedési terv elkészítését, valamint formai és tar-
talmi elemeit a 9/2010. HM utasítás határozza meg. A rendszeresítési intézkedési terv az 
eredményesen lezárt HAEV és csapatpróba vizsgálatok alapján elkészített dokumentum, 
amely a rendszeresítési bizottsági ülésen a rendszeresítés alapját képezi. 

 
 

 
 

4. számú ábra. A HMMWV 1165A1 típusú páncélozott 
katonai terepjáró jármű jobboldali hátsó nézete 

4. A HMMWV járművek üzemeltetési tapasztalatai 

Az eszközök leszállítása óta eltelt időszaki üzemeltetés, valamint a magyar katonák ál-
tal külföldi misszióban használt kölcsön-járművek eddig összegyűlt üzemeltetési tapaszta-
latait az MH ÖHP az alárendelt katonai szervezeteinek közreműködésével jelentés formá-
jában összegyűjtötte és a rendszeresítésben résztvevő állomány részére megosztotta. A 
jelentésben foglalt kedvező és kevésbé kedvező járműtulajdonságokat az alábbi táblázat-
ban szemlélhetjük meg. 

A jelentés pozitívumként értékeli az eszközök vonatkozó szabvány szerinti magas bal-
lisztikai és akna elleni védelmi szintjét, üzembiztonságát, egyszerű kezelhetőségét, kiváló 
terepjáró és manőverező képességét, automata tűzoltó rendszerrel és klímaberendezés-
sel való ellátottságát, a málhafelszerelések rögzíthetőségét, illetve az ajtók támadás ese-
tére való belső zárral (combat lock) történt ellátottságát. 

A jelentés negatívumként értékeli a járművekből való korlátozott kiláthatóságot, a kis 
hatótávolságát, nagy tömegét, szűk küzdőterét, sérültek szállítására való alkalmatlansá-
gát, valamint a visszapillantó tükrök korlátozott használhatóságát. A felsorolt negatív tulaj-
donságok szakmai szemmel való vizsgálódása alapján tulajdonképpen kijelenthetjük, hogy 
az észrevételek jellemzően a jármű páncélozott jellegéből adódnak. 
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3. számú táblázat. A HMMWV 1165A1 járművek 
használati tapasztalatai 

Fsz. Pozitív tapasztalatok Negatív tapasztalatok 

1. Bevizsgált ballisztikai és aknavédelem Nehéz kiláthatóság 

2. Üzembiztonság 
Rövid hatótávolság a jelentős üzemanyag-
fogyasztás miatt 

3. 
Jó menetstabilitás, kiváló terepjáró képes-
ség 

Nagy tömeg 

4. Könnyű kezelhetőség Szűk küzdőtér 

5. 
Méretéhez viszonyítva alacsony fordulási 
sugár 

Sérültek szállítására nem alkalmas 

6. 
Automata tűzoltó berendezés (alváz, üzem-
anyagrendszer, küzdőtérben, motortér) 

Visszapillantó tükrök csak korlátozott hátra-
látási szöget biztosítanak 

7. Felszerelések rögzítése biztosított  

8. 
A belülről zárt ajtókat (combat lock) vésznyi-
tás esetén kívülről is lehet nyitni 

 

 
 

 
 
 

5. számú ábra. A HMMWV 1165A1 jármű motortere 
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A járművek csapatszintű szervizelésére és javítására való képesség megteremtése je-
lenleg folyamatban van. A járműveket használó MH 34. BLKMZ részére a segélyprogram 
keretében biztosított műhelyfelszerelések központi készletből kiadásra kerültek. A jármű-
vek központi szervizelésére és javítására az MH LK megbízásából kötött központi szerző-
dés alapján a HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt. lett feljogosítva. 

 

 

6. számú ábra. A HMMWV 1165A1 jármű vezetőoldali „enteriőr”-je 
 

A járművek alkatrészellátása rendkívül időigényes folyamat. A megrendelt alkatrészekre 
a tengerentúli beszállító 6-8 hónap szállítási határidőt igazol vissza, mely nagyban befo-
lyásolja ezen eszközök hadrafoghatóságát és használhatóságát. 
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A járművek leggyakoribb meghibásodásai az alábbiak: 

– Gyakori kerékfúvató-kompresszor meghibásodás; 
– Toronyforgató rendszer kábelköteg-törés, „Joystick” meghibásodása; 
– Automataváltó elektromos vezetékei sérülékenyek; 
– Sivatagi körülmények között hűtőrendszer-túlmelegedés; 
– Féltengelyek lelazulása; 
– Feszültségszabályzó-meghibásodás; 
– Fékrendszer alulméretezett, hosszú lejtmenetnél túlmelegedhet, gyakori fék-

tárcsa- és fékbetétkopás; 
– Légkondicionáló rendszer gyakori meghibásodása; 
– Tűzoltórendszer-meghibásodás; 
– A motorfék helytelen használata könnyen eredményezhet váltóhibát. 

A fentiekből látható, hogy a viszonylag egyszerűnek titulált járművek esetében a levegő-
rendszer és az elektromos meghibásodások okozzák a legtöbb gondot. 

5. Összegzés 

Az utóbbi néhány évben a különböző külföldi hadsegély-programok keretében jelentős 
mennyiségű hadfelszerelés érkezett, illetve érkezik folyamatosan az MH részére. A prog-
ramok során leszállított hadfelszerelések legtöbbje már más NATO tagállamok hadserege-
iben rendszeresítésre került, illetőleg jelenleg is használatban van. A segélyekkel kapcso-
latban tudomásul kell vennünk, hogy az átadott hadfelszerelések NEM a magyar katonák 
által támasztott követelmények alapján kerültek megrendelésre és gyártásra, hanem az 
adományozó nemzet alkalmazási körülményei képezték a fejlesztések alapját. Tény to-
vábbá az is, hogy a kedvezményezett fél részére megítélt kereteknél a kért hadfelszerelé-
sek leszállítására több ütemben (akár több év alatt) kerülhet sor, melynek egyenes követ-
kezményeként a rendszeresítési folyamat elhúzódásával szükséges számolni. 

Fentiekből adódóan tehát észrevételezhető, hogy nem minden nehézség nélkül lehet 
alkalmazni az előző fejezetekben felsorolt jogszabályok szerinti rendszeresítési „formulát”, 
attól bizonyos esetekben – közelítve az életszerűséget – a vonatkozó jogszabályok adta 
lehetőségeken belül szükséges eltérési engedélyt kérnünk, különben „zsákutcába” kerül-
hetünk, és nem tudjuk a hivatkozott jogszabályok szerinti eljárást lefolytatni. Az eltérési 
engedélyt a Honvédelmi Miniszter Úr részére kell jóváhagyásra felterjeszteni az elsőfokú 
honvédelmi hatóság beleegyezésével, illetve a rendszeresítésben résztvevő szakmai 
szervezetek támogatásával. Az ésszerűséget igazolja az a tény is, hogy ezek az eszközök 
– mivel már több állam is használja őket – „kiforrottak”, összességében kisebb használati 
kockázatot rejtenek magukban, mint esetleg egy új, saját nemzeti fejlesztés során legyár-
tott hadfelszerelés. 

A segélyek során biztosított eszközök sok esetben gyakorlatilag minimális, hiányos és 
legfőképpen magyartól eltérő, angol nyelvű dokumentációval kerülnek átadásra a magyar 
fél részére. További probléma, hogy a dokumentációk nehezen hozzáférhetők, nem nyil-
vánosak, az új fejlesztéseknél természetesen egyáltalán nem, a régebbieknél pedig csak 
részben tartalmazzák azokat az információkat, amelyeket a magyar rendszeresítési folya-
mat megkövetel. Ilyenek például a HAEV vizsgálatok, mint pl.: a zaj- és rezgésvédelmi 
vizsgálatok eredményei, illetve az előzetes munkavédelmi szemle, foglalkozás-
egészségügyi szemle és a kockázatelemzés jegyzőkönyve is. 
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Ha a fenti dokumentációk esetlegesen rendelkezésre is állnak, a vonatkozó jogszabály-
ok csak minimális mértékben engedik meg ezen vizsgálatok mellőzését, jellemzően ezeket 
újra a saját, megfelelő képességgel és felruházott jogkörrel rendelkező állománnyal szük-
séges ismételten  elvégeztetni, illetőleg az esetek elenyésző részében a külföldi vizsgála-
tok eredményei elfogadásra, adoptálásra kerülhetnek. Ezzel azonban csak a HAEV né-
hány vizsgálata váltható ki, a többi egyéb vizsgálat nem. Nehézséget jelent továbbá az is, 
hogy megfelelő ismeretek hiányában a vizsgálatokat nem teljes, hanem fél, vagy még ke-
vesebb információ birtokában kell elvégezni a szakembereknek, melyből adódóan a hely-
telen értékelési eredmények kockázata megnövekszik, és az eszköz rendszeresítési meg-
ítélése nem valós eredmények alapján történhet meg. 

A HMMWV járművek esetében a járművek 2010. évi szállítását követően, a járműkísérő 
dokumentációk átadására részben azonnal, a HAEV vizsgálati jegyzőkönyv átadására pe-
dig többszöri megkeresés útján nyílt lehetőség. Az Amerikai Egyesült Államok budapesti 
nagykövetségén működő, az USA-segélyek átadását koordináló Védelmi Együttműködési 
Iroda (ODC) segítőkészsége ellenére sem sikerült a járművek átadott dokumentációit ma-
gyar nyelvűre lefordíttatni. Ugyanígy, sajnálatos módon, sikertelen próbálkozás volt az 
ügyben illetékes más katonai szervezetek útján történt fordítási, lektorálási megkeresés is. 
Az adott körülmények között jelenleg az egyetlen járható útként a saját hatáskörben indí-
tott beszerzési eljárás keretében történt fordítási, lektorálási megbízás ígérkezett. 

Tekintettel arra a tényre, hogy a fentiekben leírtak alapján a rendszeresítési eljárás so-
rán elvégzendő vizsgálatok és elkészítendő különböző jegyzőkönyvek alapját az angol 
nyelvről magyarra lefordított és lektorált dokumentumok képezik, a fordítás alapvető elen-
gedhetetlen feladat, amely a vonatkozó jogszabályok adminisztratív feltételeinek a biztosí-
tási záloga. 

A rendszeresítéssel közvetlenül jelentkező felelősséggel együtt nem elhanyagolható 
feladat a rendszeresítésben résztvevő, de elsősorban a csapatpróbára kijelölt állomány 
felkészítése is. Ez ténylegesen a fentiekben hivatkozott 2011-ben végrehajtott amerikai 
felkészítést és annak tárgyévi hazai felfrissítését jelentette, mely utóbbihoz segítségül már 
az MH LK megbízásából elsődlegességgel lefordított kiképzési anyagok is a rendelkezés-
re álltak. 

Felhasznált irodalom 

 A Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó 
eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) 
HM rendelet; 

 A munkavédelmi tevékenység rendjéről szóló 126/2011. (XI. 25.) HM utasítás; 

 A hadfelszerelés rendszeresítéséről és rendszerből történő kivonásának rendjéről 
szóló 9/2010. (I. 22.) HM utasítás; 

 http: hu.m.wikipedia.org/wiki/HMMWV (letöltés dátuma: 2014. december 20.) 
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