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HÍREK, ESEMÉNYEK 

Tábornoki előléptetés 

 

Baráth István dandártábornokot a Magyar Honvédség Parancsnok-
ság Stratégiai Központ parancsnokhelyettesét kinevezték a Magyar 
Honvédség Parancsnokság törzsfőnök támogató helyettesi beosz-
tásba, október 23-i hatállyal Magyarország köztársasági elnöke előlép-
tette vezérőrnaggyá. Baráth István vezérőrnagy évek óta a Katonai Lo-
gisztika folyóirat Szerkesztő Bizottságának tagja. 

Vezérőrnagy Úr!  

Előléptetésedhez gratulálunk, új, felelősségteljes beosztásod ellátá-
sához kitartást, sok erőt és sikereket kíván a szerkesztőség. 

Egyetemi tanári kinevezés 

 

Dr. Horváth Attila ezredest, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Had-
tudományi és Honvédtisztképző Kar Műveleti Logisztikai Tanszékének 
tanszékvezetőjét a köztársasági elnök 2020.12.15-i hatállyal egyetemi 
tanárrá nevezte ki. 

Tanár Úr! 

Kinevezésedhez gratulálunk, tudományos kutatómunkádhoz, okta-
tói tevékenységedhez és a folyóiratunk Szerkesztő Bizottságban vég-
zett munkádhoz további sikereket kíván a szerkesztőség! 
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A 21. századba lépett a katonai logisztika 

December 1-én, a Logisztikusok Napján átadták az MH Anyagellátó 
Raktárbázis (MH ARB) Központi Raktárát, Szentkirályszabadján. 

A rendezvényen jelen volt Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Korom 
Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, dr. Juhász 
Roland, a Miniszterelnöki Kormányiroda állami vagyongazdálkodásért 
felelős államtitkára, valamint a Magyar Honvédség logisztikai vezetői. 

 

Az átadás pillanata 

Ünnepi köszöntőjében Korom Ferenc vezérezredes elmondta: a 
központi raktár átadásával újabb mérföldkőhöz érkezett a Honvédelmi 
és Haderőfejlesztési Program, hiszen – az elmúlt időszak hadfelszere-
léseinek beszerzése mellett – a Magyar Honvédség infrastrukturális 
fejlesztésére is sor került. „Olyan központi, logisztikai raktárbázis épült 
meg, amely alkalmazkodik a haderő igényeihez és lehetővé teszi a 
honvédség hatékonyabb és gyorsabb ellátását” – hangsúlyozta a Ma-
gyar Honvédség parancsnoka. 

Benkő Tibor elmondta: az alapkőletételtől számítva közel egy év 
alatt felépült és a Magyar Honvédség rendelkezésére áll a most átadott 
raktárbázis, amely teljes mértékben megfelel a kor kihívásainak. A 
honvédelmi miniszter hozzátette: „nem csak a technikai eszközök 
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elhelyezését kell megoldanunk a 21. század körülményeinek megfele-
lően, hanem a raktározási és anyagmozgatási feladatokat is, melyek 
ellátására magasan képzett szakemberek és - a most átadott objek-
tumnak köszönhetően - modern infrastruktúra áll rendelkezésre.” 

A logisztikai raktárbázis alaprendeltetése, hogy békeidőszakban és 
a különleges jogrend bevezetése esetén is magas színvonalon támo-
gassa a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium szerveze-
teit, valamint segítse a Befogadó Nemzeti Támogatás feladatainak el-
látását. 

A központi raktár megépülésével a korábbinál modernebbé válik az 
anyagtárolás és az anyagáramlás biztosítása, valamint a vonalkódos 
anyagazonosítás is. A 10 méteres belmagasságú, 21 ezer négyzetmé-
teres raktárcsarnok galériás polcrendszere több mint háromezer polc-
cal rendelkezik, állványrendszere több mint 24 ezer raklap tárolását 
biztosítja. A raktár működtetését ellátó közel hatvan katona számára 
irodákat, szociális helyiségeket alakítottak ki. A karbantartási, logiszti-
kai kiszolgálási és javítási feladatok ellátására külön épület áll rendel-
kezésre, korszerűen felszerelt javítóműhelyekkel, gépjármű-mosóval, 
valamint egy mobil üzemanyag-töltő állomással. 

 

Még üresen áll a raktár 

(Összeállította: Veres István a honvédelem.hu alapján, Ördög Kovács Már-

ton szövegének felhasználásával, fotó: Kertész László) 

https://honvedelem.hu/cimke/ordog-kovacs-marton.html
https://honvedelem.hu/cimke/ordog-kovacs-marton.html
https://honvedelem.hu/cimke/kertesz-laszlo.html
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KC-390 típusú hadszíntéri szállító repülőgépeket 
vásárol a Magyar Honvédség 

A fejlesztéssel teljessé válik a haderő légiszállítási 
képessége 

Két KC-390-es katonai szállítórepülőgép beszerzéséről írt alá szer-
ződést november 17-én a Honvédelmi Minisztériumban Korom Ferenc 
vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, Jackson Medeiros 
De Farias Schneider, a brazil Embraer Defense and Security cég el-
nöke és João Bosco da Costa kereskedelmi igazgató. Az ünnepélyes 
aláíráson részt vett dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter, José Luiz 
Machado e Costa, Brazília magyarországi nagykövete, valamint Ma-
róth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos és Kilián 
Nándor vezérőrnagy, légierő haderőnemi szemlélő is. 

 

Az esemény résztvevői 

Korom Ferenc vezérezredes az aláírást követően hangsúlyozta: A 
negyven éven keresztül szolgáló An-26 típusú szállítórepülőgépek né-
hány hónappal ezelőtti elbúcsúztatását követően űr támadt, ezt töltik 
majd be a KC-390-esek. Mint a Magyar Honvédség parancsnoka fo-
galmazott, az első etapban a haderő beszerezte azokat a szállítórepü-
lőgépeket, amelyekkel a magyar katonákat a világ bármely pontjára el 
lehet szállítani, a most beszerzett repülőgépek pedig az anyagszállítás 
és a zavartalan utánpótlás biztosítására szolgálnak majd. Végül köszö-
netet mondott mindenkinek, aki közreműködött a megállapodás létre-
jöttében. 
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Az aláírók 

A megállapodás értelmében a honvédség úgynevezett rámpás szál-
lítógépeket kap, amelyekkel hadműveleti körülmények között is képes 
lesz 23 tonna tömegig nagyméretű terhek, katonai felszerelések, jár-
művek és személyi állomány – 80 felszerelt katona vagy 60 ejtőernyős 
– célba juttatására.  

Különleges kialakítása révén a gép alkalmas betonozott repülőtéren 
kívüli, rossz minőségű terepviszonyok közötti fel- és leszállásra, to-
vábbá ejtőernyős légideszant-műveletek kiszolgálására is. Felszerelt-
sége lehetővé teszi a vészhelyzeti kimenekítést, illetve a nagy lét-
számú beteg- és sebesültszállító feladatok végrehajtását is.  

A beszerzéssel a honvédség teljesen új képességgel gyarapodik. A 
KC-390-es típus alkalmas harci repülőgépek légi utántöltésére, vala-
mint saját hatótávolságának és repülési idejének növelése érdekében 
üzemanyag felvételére repülés közben.  

A szerződés a kezdeti alkatrészcsomagon és a kiegészítő felszere-
lésen, a hajózó- és repülőműszaki állomány átképzésén túl integrált 
logisztikai támogatásról is rendelkezik. A két repülőgép megérkezése 
után egy év időtartamban gyári szakembergárda biztosítja majd az ál-
lomány szakmai ismereteinek elmélyítését.  

https://honvedelem.hu/images/media/5fb407a2f2815131602999.JPG
https://honvedelem.hu/images/media/5fb407a3662b6468900499.JPG
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Légi utántöltés! 

Az Embraer weboldalán (Embraer: home) a megállapodásról szóló 
hírhez csatolt linken a repülőgép már „Magyar Légierő” felirattal lát-
ható! 

 

(Összeállította: Veres István a honvedelem.hu alapján Draveczki-Ury Ádám 
szövegének és Szabó Lajos zászlós fotónak felhasználásával) 

https://defense.embraer.com/global/en
https://honvedelem.hu/cimke/draveczki-ury-adam.html
https://honvedelem.hu/cimke/szabo-lajos-zaszlos.html
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A legkorszerűbb radarrendszert szerzi be 
a Magyar Honvédség 

Csúcstechnika a légtérvédelemért 

Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka 
december 11-én írta alá a Rheinmetall Canada képviselőivel a magyar 
légtér védelmét biztosító 3D-s (a Rheinmetall Canada és az Israel Ae-
rospace Industries, kanadai-izraeli közös fejlesztésű) radarrendszer 
vásárlásáról szóló megállapodást. Az eseményen részt vett Benkő Ti-
bor honvédelmi miniszter is, aki elmondta, hogy: a közepes és nagy 
hatótávolságú rendszerrel a legmodernebb technikára cserélik le az 
elavult szovjet-orosz radarokat. 

Korom Ferenc vezérezredes rámutatott: „Ahhoz, hogy a légterünk 
biztonságosan lefedett és védhető legyen és a légtérkoordinációs fel-
adatokat sikerrel végre tudjuk hajtani, valamint a beszerzett új tüzér-
ségi eszközök képességeit maximálisan ki tudjuk használni, egy több-
funkciós, háromdimenziós radarrendszerre van szükség.” 

 

Maróth Gáspár, védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos hoz-
zászólásában így fogalmazott: miután a hazai légtér egyben NATO-
légtér is, az új beszerzéssel minkettő biztonságát garantálni tudják. 

Stéphane Oehrli, a Rheinmetall Canada elnök-vezérigazgatója az 
aláírás alkalmából elmondta: Öröm számunkra, hogy egy újabb NATO-
tagországot üdvözölhetünk felhasználóink sorában”  

(Összeállította Veres István a honvédelem.hu alapján, Révész Béla szöveg-
ének felhasználásával, fotó: Kertész László) 

https://honvedelem.hu/cimke/revesz-bela-1.html
https://honvedelem.hu/cimke/kertesz-laszlo.html
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Alapkőletétel 

December 17-én letették a Zalaegerszegen épülő Lynx gyár alap-
kövét, a projekttel az ország legnagyobb hadiipari beruházása valósul 
meg.  

Az eseményen Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Korom Ferenc 
vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, Palkovics László in-
novációs és technológiai miniszter és Maróth Gáspár védelmi fejlesz-
tésekért felelős kormánybiztos is részt vett. 

A kormány augusztusban írt alá megállapodást a német Rheinmetall 
céggel, amelynek értelmében a Lynx gyalogsági harcjárművek előállí-
tására vegyesvállalatot hoznak létre Magyarországon. Szeptemberben 
Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka és 
Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója a Magyar Honvédség 
részére összesen 218 darab Lynx KF41 harcjármű gyártásáról írt alá 
szerződést, amely azt is tartalmazza, hogy a járművek nagy többségét, 
172 darabot a Zalaegerszegen felépülő gyárban készítik el. 

 

A Lynx KF41 harcjármű 

Az alapkőletételen Benkő Tibor honvédelmi miniszter hangsúlyozta:  
„A Lynx gyár mai alapkőletétele egy olyan nagyszabású beruházás, 
fejlesztés nyitánya, amely nem csak a város és a térség, hanem az 
ország egésze szempontjából fontos.” A Lynx gyár nem az első, de 
nem is az utolsó hadiipari beruházás az országban, a továbbiakban is 
keresik a hosszútávú lehetőségeket, hiszen a hadiipar fejlesztése to-
vábbi ipari ágazatoknak is lendületet adhat. 
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Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka 
köszöntőjében kiemelte: „Ez a beruházás biztosítéka annak, hogy a 
Magyar Honvédség a tervezett időben a megfelelő színvonalon elké-
szített gyalogsági harcjárműveket vehet majd birtokba. A Rheinmetallal 
kötött együttműködéssel a kor kihívásainak megfelelő, még erősebb, 
még ütőképesebb Magyar Honvédséget hozunk létre”  

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az idei év leg-
izgalmasabb beruházási eseményének nevezte a Lynx gyár építésé-
nek kezdetét. Mint mondta, a Rheinmetallal kötött együttműködési 
megállapodás, illetve a Rheinmetall Hungary Zrt. létrehozása a harc-
járművek gyártása mellett azok tesztelésére és fejlesztésére is kiterjed 
majd. „Ezzel nagy lépést teszünk abba az irányba, hogy hazánk NATO-
nak tett vállalásait teljesíteni tudjuk. Régi adósságunkat törlesztjük az-
által, hogy helyreállítjuk a szárazföldi haderő nehézfegyverzetét” – fo-
galmazott Palkovics László. 

Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos beje-
lentette: a kormány hosszútávú megállapodást köt a Rheimetall válla-
lattal a magyar hadiipar további fejlesztése érdekében. A szerződés 
értelmében Várpalotán két hadiipari üzemet hoznak létre a közeljövő-
ben. Az egyik egy robbanóanyag gyár lesz, amely nem csak a hazai, 
de az európai igényeket is kielégíti, míg a másik a nagykaliberű lőszer-
gyártást fogja beindítani, ennek gyártási folyamatába integrálják be a 
korábban megvett Hirtenberger cég aknagránát gyártó képességét is. 
Az erre vonatkozó egyetértési nyilatkozatot az eseményen a védelmi 
fejlesztésekért felelős kormánybiztos, Palkovics László innovációs és 
technológiai miniszter, Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazga-
tója, illetve a cég fegyverzeti és lőszer üzletágáért felelős vezetője, Ale-
xander Sagel írták alá. 

 

A hosszútávú megállapodás aláírása 
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A zalaegerszegi ipari parkban felépülő Lynx gyár alapkövét szimbo-
likusan a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program során beszerzett 
H145M többcélú helikopterek egyike emelte be a helyére. 

(Összeállította Veres István a honvédelem.hu alapján, Révész Béla szöveg-

ének felhasználásával, fotó: Kertész László) 

Újabb negyven páncélozott jármű szállításáról írt alá 
szerződést a Magyar Honvédség 

Újabb negyven, négykerék-meghajtású páncélozott jármű szállítá-
sáról írt alá szerződést a Magyar Honvédség - tájékoztatta a védelmi 
fejlesztésekért felelős kormánybiztos, Maróth Gáspár titkársága dec-
ember 21-én az MTI-t. 

A közlemény szerint ez része annak a több mint háromszáz páncé-
lozott jármű beszerzését célzó programnak, amelynek következő fá-
zisa már magyarországi gyártás és az ahhoz kapcsolódó kutatás-fej-
lesztés részeként valósul meg. 

A projekt a Lynx lánctalpas gyalogsági harcjárművek beszerzésé-
nek és előállításának mintáját követi – közölték – hozzátéve, hogy az 
első fázisban a későbbi kaposvári gyártáshoz licenszt adó török cég 
szállítja a járműveket. 

A negyven eszköz nagyon hasonló ahhoz a tíz Gidrán típusú, támo-
gató feladatú páncélozott járműhöz, amely nemrég már megérkezett a 
Magyar Honvédséghez - írták. 

 

https://honvedelem.hu/cimke/revesz-bela-1.html
https://honvedelem.hu/cimke/kertesz-laszlo.html
https://honvedelem.hu/images/media/5fe0fdc7d0103321256544.jpg
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Kitértek arra: a második fázisban történik a négykerékmeghajtású 
járművek magyarországi előállítása, amelynek során fokozatosan áll-
nak át az európai fegyverrendszerek beépítésére. A programhoz kap-
csolódó gyártást és kutatás-fejlesztést a továbbiakban német-magyar 
együttműködésben végzik. 

A támogató járművek mindenekelőtt nagyfokú védelmet nyújtanak 
személyzetük és a szállított katonák számára - közölték. Megjegyez-
ték, ez olyan hadműveleti körülmények között különösen fontos, ame-
lyekkel a Magyar Honvédség is szembesül missziós szerepvállalásai 
során. "Alkalmazásukkal olyan alegységek személyi állománya is fo-
kozott védelemben részesül, melyek korábban nélkülözték az ilyen 
magas szintű túlélőképességi jellemzőkkel bíró járműtechnikát" - áll a 
közleményben. 

(Összeállította: Veres István a honvédelem.hu lapján, fotó: Rácz Tünde) 

https://honvedelem.hu/cimke/racz-tunde.html

