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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELMÚLT NEGYEDÉV FONTOSABB 
ESEMÉNYEIRŐL 

Németh Ernő1 

1. Az árvízi védekezés  

Az árvízi védekezés után a honvédség alakulatainál is visszatért az 
élet a mindennapi kerékvágásba. Nem volt ez másként az Magyar Hon-
védség Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokságon és 
alárendelt alakulatainál sem. A parancsnokság és az alárendelt alakulatok 
március 31-én kapcsolódtak be az árvízi védekezésbe, katonái nagy 
számban vettek részt mind a dunai, mind a tiszai műveletekben. A hon-
védség részt vevő erői számára a logisztikai támogatáshoz szükséges 
anyagi készleteket is soron kívül biztosította az MH Hadtápanyag Ellá-
tó Központ, az MH Haditechnikai Ellátó Központ és az MH Veszé-
lyesanyag Ellátó Központ, illetve e szervezetek vidéki raktárai.  

A dunai védekezés során az MH Támogató Ezred a Margitszigetre 
kirendelt állomány szállítását, valamint élelmezését biztosította. Ez utób-
bi azt jelentette, hogy az ezred laktanyájában éjjel-nappal nagyüzem volt 
a konyhában. Ugyancsak a laktanyában alakították ki a védekezésben 
részt vevő katonák számára a szálláshelyeket is. Az ezred biztosította 
Nagymaroson az éjszakai munkákhoz szükséges térvilágítást, emellett 
amikor már a szentendrei Kiképző Központ üzemanyagkútjait is fenye-
gette az ár, elvégezték „az üzemanyag kút leürítését” is.  

A tiszai védekezés során az alárendelt alakulatok főként vízi és szá-
razföldi szállítási feladatokat hajtottak végre, miközben az Ellátó Köz-
pontok folyamatosan, éjjel-nappal adták ki a szükséges anyagokat.  

Az árvízi védekezésben részt vevő technikai eszközök üzemképes 
állapotának fenntartása, esetleges javítása érdekében a szükséges alkatré-
szeket a raktárkészletből, illetve soron kívüli beszerzés útján folyamato-
san biztosította az MH Haditechnikai Ellátó Központ. Emellett jelentős 
mennyiségben adtak ki védőmellényt, vegyivédelmi védőruhát, védőha-
risnyát is, szükség volt igen sok utászlapátra, rádiótelefonra, csónakmo-
torra, stb.  

                                                      
1 Dr. Németh Ernő nyá. ezredes, a hadtudomány kandidátusa, c. főiskolai tanár.  
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A Veszélyesanyag Ellátó Központ főként az üzemanyag biztosításá-
ban vett részt. Folyamatosan szállítottak összesen 60 000 liter gázolajat és 
mintegy 650 000 liter repülőbenzint az adott helyszínekre. 

A parancsnokságtól és az alárendelt alakulatoktól összesen 560 fő 
vett részt a dunai és tiszai árvízi védekezésben, így tetemes mennyiségű 
szabadnap gyűlt össze, melyek kiadását az alakulatok parancsnokai saját 
hatáskörükben szervezték meg. Jelentős túlmunkát végeztek azok a kato-
nák is, akik alakulataiknál maradtak az árvíz idején. Mert például, ha 
csökkentett létszámmal is, de a tűzszerészeknek ez idő alatt is el kellett 
végezniük a mentesítési munkákat, a lakossági és egyéb bejelentések 
nyomán. A védekezés során a parancsnokság és az alárendelt alakula-
tok tagjai példamutatóan dolgoztak, nemkívánatos esemény nem tör-
tént. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Az MH Közlekedési Szolgálat Napja 

Az MH Közlekedési Szolgálat június hatodikán tartotta a szolgá-
lat napját. A „SEMMISEM TÖRTÉNIK, MÍG VALAMI MEG NEM 
MOZDUL” („Nothing happens until something moves”) szlogent az ez 
alkalomból szervezett ünnepségen beleszőtte beszédébe Szarvas László 
mérnök ezredes, az MH Közlekedési Szolgálat főnöke. 

Mit is takar e megfogalmazás a mindennapi munkában? 

Egyrészt a hazai ellátási és kiképzési rendszerhez kapcsolódó szállí-
tások szervezését, a külföldi műveletekben részt vevő magyar alakula-
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tok felvonulásának, utánszállításainak, az alkalmazás alatti közlekedési 
tevékenységének és a visszatelepülés szakfeladatainak szervezését. Más-
részt a Befogadó Nemzeti Támogatás és a Többnemzeti Logisztikai 
Tevékenység keretében végzett mozgáskoordináló képességet, továbbá a 
Magyar Honvédség alakulatainak telepíthetősége, mozgékonyságuk fo-
kozása érdekében végzett szakanyag- és technikaieszköz-fejlesztések 
végrehajtását.  

Az alakulatok mindennapi életviteléhez kapcsolódó szállításokon túl, 
az elmúlt évek legnagyobb feladatát a hadsereg átszervezéséből, az alaku-
latok költöztetéséből fakadó pluszszállítások jelentették.  

Rutinná vált stratégiai szállítás! 

A külföldi missziókban részt vevő alakulatok szállításainak meg-
szervezése azonban már egészen új kihívások elé állította a szolgálatot. A 
hatalmas szállítási távolságok, a korábban nem alkalmazott tengeri és légi 
szállítás, valamint a sokrétű nemzetközi együttműködés megszervezése 
kezdetben teljesen új volt a szolgálat szakemberei számára. Ki kellett ala-
kítaniuk kapcsolatrendszerüket a diplomáciai szervekkel, a különböző 
nemzetközi szervezetekkel és a külföldi szállítmányozási vállalatokkal. 
Mára már elmondható, hogy a közlekedési szolgálat számára e feladatok 
is rutintevékenységgé váltak.  

Fejlesztési igények és lehetőségek a Közlekedési Szolgálatnál 

A szolgálat munkájának harmadik nagy területe a Befogadó Nem-
zeti Támogatáshoz kapcsolódó szállítási, mozgáskoordinálási feladatok 
szervezése, végrehajtása. Magyarország központi fekvése, a területünket 
érintő fejlesztésre kijelölt európai útvonalak, közlekedési folyosók nagy 
száma, a délszláv békefenntartó tevékenység NATO- és EU-fennhatóság 
alatti folytatása, a környező országok békepartnerségi tagsága egyre fo-
kozottabb igényt támaszt az MH Közlekedési Szolgálattal szemben, a ha-
zánkat érintő katonai mozgások koordinálása területén is.  

A szolgálat tevékenységének negyedik nagy területe az alakulatok 
telepíthetősége, mozgékonyságának fokozása érdekében végrehajtandó 
technikai fejlesztés. A NATO nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a koráb-
ban területvédelemre berendezkedett csapatok átalakuljanak a világon 
bárhol, bármikor bevethető mozgékony alakulatokká.  

A szolgálat vezetése vallja, hogy a polgári életben jól működő, gaz-
daságos szolgáltatások igénybevétele jelentős költségmegtakarítást és na-
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gyobb biztonságot eredményez, mint ha a hasonló kapacitásokat a hon-
védség berkein belül kívánnák fenntartani.  

3. Elbúcsúzott a kontingens 

Tatán a város központjában, a Kossuth téren rendeztek katonai 
ünnepségeket július 7-én a Koszovóba induló tizenötödik magyar kon-
tingens búcsúztatására. A csaknem 300 fős váltóállomány jelentős része 
a tatai MH 25. Klapka György Könnyű Lövészdandárnál szolgál, de 
érkeztek hivatásos és szerződéses katonák – többek között – a kaposvári 
Logisztikai Ezredtől, a székesfehérvári Vezetéstámogató Zászlóaljtól 
és Várpalotáról, az MH Bakony Harckiképző Központtól is. 

Braun László mérnök altábornagy, a HM Honvéd Vezérkar főnö-
kének első helyettese köszöntőjében elmondta: sok katona számára már 
nem újdonság egy külföldi misszió, ám a többség most először indul 
külszolgálatba. Hangsúlyozta azt is, hogy a magyar katonák számára a 
béketámogató műveletekben való részvétel kiemelt, rendszeres feladattá 
vált. A társadalom is egyre inkább elfogadja a Magyar Honvédség részvé-
telét a béketámogató műveletekben, és a terrorizmus elleni küzdelemben, 
mellyel hozzájárul hazánk és szövetségeseink biztonságához.  
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4. Hazatértek az Atlanti-óceán partjáról 

Ünnepélyes keretek közt került sor július 11-én a Steadfast Jaguar 
2006 NATO-gyakorlaton részt vett magyar víztisztító szakasz állomá-
nyának visszafogadására. A csapat az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mű-
szaki Dandár víztisztító századának 23 fős szakaszából, a hídépítő zász-
lóalj nyolcfős biztosító rajából, és a logisztikai zászlóalj hét katonát 
számláló logisztikai rajából állt. A magyarok az eltelt hat hétben hazá-
juktól távol, az Afrika északnyugati partjához közeli Zöldfoki-szigeteken 
részesei voltak egy új koncepció főpróbájának. Ennek során a NATO si-
keresen valósította meg a katonák és technikai eszközök kiszolgálásának 
feltételeit, annak ellenére, hogy a térség infrastrukturális lehetőségei erő-
sen korlátozottak. A gyakorlat ideje alatt ezért a magyar víztisztító sza-
kasz munkája kulcsfontosságú jelentőséggel bírt.  

A magyar víztisztítók folyamatosan biztosítani tudták a napi 100 
köbméter, ivóvíz minőségű technikai vízellátást, amely igen jelentős 
eredmény. A 24 órás váltásokban működő tábor ideális volt a 2004-ben 
rendszerbe állított nagyteljesítményű víztisztító berendezések üzemelte-
tési tapasztalatainak bővítésére, melynek során először tisztítottak ten-
gervizet. A visszacsoportosítás után a víztisztító szakasz az NRF-7 része-
ként tovább folytatja készenléti szolgálatának ellátását.  
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5. Boconádi Szabó József 

Boconádi Szabó József nevét tizenhat évvel ezelőtt az a Kiskunfél-
egyházán megalakult logisztikai alakulat vette fel, amely később Kapos-
várra települt. A névválasztás szerencsés volt, hiszen a kiskunfélegyházi 
születésű Boconádi Szabó József altábornagy az 1848–49. évi szabad-
ságharc katonája volt, majd a kiegyezés után a megújulás előtt álló 
Ludovika Akadémia igazgatójaként tevékenykedett, és logisztikai téma-
körben több tanulmányt is írt. Katonai pályafutásának főbb tényei ismer-
tek voltak, azonban életútjának számos mozzanata csak most tárult fel, 
amikor az Amerikai Egyesült Államokban élő dédunokája, Pototzky An-
tal hazánkba látogatott.  

6. PRT logisztikai hátteréről  

A magyar tartományi újjáépítési csoport (PRT) augusztus 2-án 
megtartott zárógyakorlatával befejezte felkészülését, és – több lépcsőben 
– megkezdte áttelepülését az afganisztáni Baghlan tartományba. A lo-
gisztikai háttér biztosítása hatalmas itthoni és nemzetközi szervezőmun-
kát igényelt. 

A Magyar Honvédség már több alkalommal hajtott végre hasonló 
feladatot, ez a mostani azonban egy dologban élesen elkülönül a többi-
től: Magyarország első alkalommal tölt be nemzeti vezető szerepet bé-
keműveletben. Noha Magyarország hivatalosan csak október 1-jén veszi 
át a PRT vezetését, már szeptember 14-étől nekünk kell biztosítani az ad-
dig holland irányítású tábor működtetését.  

A feladatok nehézségére és szerteágazó voltára jellemző a magashe-
gyi körülmények közötti ténykedés, a stratégiai szállítás. Miután a napi 
élelmezési ellátás a nagy távolság miatt honi területről nem oldható meg, 
így a helyszínen kellett – a magyar minőségi követelményeknek megfele-
lő – szolgáltatási szerződéseket megkötni. Az ÖLTP-nek mindezekben az 
a feladata, hogy kidolgozza, mire van szüksége a kontingensnek; a szol-
gáltatási szerződéseket (pályáztatás útján) a HM Beszerzési és Bizton-
sági Beruházási Hivatal köti meg. 
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7. Atlasz Afganisztánról 

Augusztus tizedikén jelentette meg az MH Térképész Szolgálat 
(MH Tész) Afganisztán katonaföldrajzi atlaszának második, átdolgozott 
kiadását. A négyszáz példányban megjelenő atlasz harmincöt fejezet-
ben, ötvennyolc térkép és kétszázharminc fénykép segítségével mutatja 
be az ország földrajzát, történelmét, gazdaságát, biztonsági helyzetét, 
fegyveres erejét, valamint a nemzetközi erők tevékenységét. A NATO ide 
vonatkozó előírásai és a STANAG-szabványok alapján készített kiadvány 
aktualitását az adja, hogy a kormány június huszonnyolcadikai döntése 
értelmében hazánk átveszi a Baghlan tartományban működő tartomá-
nyi újjáépítési csoportot (PRT). Ennek megfelelően az atlasz kiemelten 
foglalkozik a tartománnyal és a Pol-e Khomriban működő újjáépítési 
csoporttal.  

Újdonság, hogy a megszokott módszertől eltérően az ismertető szö-
vegek mellett találhatók a vonatkozó tematikus térképek, nem pedig kü-
lön fejezetben. Az atlasz aktualitását mi sem bizonyítja jobban, mint az a 
tény, hogy az adatgyűjtés még a szerkesztés lezárása előtti utolsó napon, 
június 25-én is zajlott.  
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8. Tábornoki búcsú 

Szeptember 6-án, az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató 
Parancsnokság (MH ÖLTP) Zách utcai objektumában rendkívüli állo-
mánygyűlést tartottak. Az ünnepi rendezvény aktualitását Hajnal István 
dandártábornoknak, az MH ÖLTP törzsfőnökének, parancsnokhelyet-
tesének nyugállományba vonulása és vezérőrnagyi előléptetése adta.  

A rendezvényen jelen 
volt Iváncsik Imre, a Hon-
védelmi Minisztérium ál-
lamtitkára, aki Hajnal tá-
bornok életútjának méltatá-
sával köszönte meg szolgá-
latát, majd átnyújtotta a 
köztársasági elnök előlépte-
tési határozatát. 

A nyugállományba vo-
nuló vezérőrnagyot köszön-
tötte Havril András vezérezredes, vezérkari főnök is, aki rövid beszédé-
ben felvázolta a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar céljait, 
és az állomány együttműködését kérte a jövőben megvalósítandó kor-
mányhatározatok, összhaderőnemi strukturális változtatások sikeres meg-
valósításához. 

Dr. Gáspár Tibor mérnök vezérőrnagy, az MH ÖLTP parancsnoka 
ajándékok átnyújtása után megköszönte Hajnal tábornok munkáját, ki-
emelve naprakészségét, precíz szakmai ismereteit, alkotó hozzájárulását a 
logisztikai terület aktuális kérdéseinek megoldásához.  

Hajnal István vezérőrnagy megköszönte a szakmai és vezetői mél-
tatást és elmondta, hogy a kezdő tiszti rendfokozatát is – az élet különös 
szerencséjeként – ugyanebben a teremben vehette át. Elköszönő üzeneté-
ben megemlítette, hogy tábornokként öt kormány alatt szolgált és szak-
mai múltjának, tapasztalatainak megfelelően nyitott szellemiséggel igye-
kezett helytállni a logisztikai vezetésében is.  
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A tájékoztatóhoz felhasznált forrásanyag: 

www.honvedelem.hu hírek, információk rovat, 

Magyar Honvéd c. hetilap XVII. évf. 28., 29., 30., 31., 33., 34. szám. 

Az eredeti cikkek szerzői: Katona M. István, Szabó Béla, Szűcs 
László, Vidovenyecz Pál főhadnagy, Kacsó Lajos. 

9. Magyar katonai logisztikus naplója az iraki háborúról 
(könyvajánló) 

Nyugodtan nevezhető könyvritkaságnak az a mű, amely a Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) Társadalomtudományi Intézet 
kiadványaként a közelmúltban megjelent. 

A kiadvány címe: BABILONI KÉPES NAPLÓ (Egy év a hábo-
rúban, napról-napra).  

Szerző: Dr. Hautzinger Gyula ezredes, a hadtudomány kandidátu-
sa, aki egy évet töltött a „lengyel” hadosztályként emlegetett Többnem-
zeti Hadosztály törzsében, mint kijelölt logisztikai főnök. 

A naplóhoz, Dr. Harai Dénes ezredes, a ZMNE Társadalomtudo-
mányi Intézet főigazgatója írt utószót. 

Könyvajánlómban ebből szeretnék néhány gondolatot az érdeklődő 
olvasó részére közreadni.  

„A napló szubjektív műfaj (írja), amelyben az objektivitások is ala-
nyi reflexiókon keresztül jelennek meg, ezért nem csak telekommuniká-
ciós korunk hadviseléséről kapunk sajátos, logisztikai szempontú képet, 
hanem elsősorban a naplóíró Hautzinger Gyula ezredes impresszióiról, 
amelyek érintik a háború minden, – azóta már média nyilvánosságot ka-
pott – részletét is.  

A naplón keresztül jobban megismerjük a sokszor motivációs küz-
delmeibe bonyolódott katonát. Nem lehetnek kétségeink, olyanok va-
gyunk mi magyarok külföldön is, mint idehaza: nem maradnak el a sze-
mélyes villongások, a csipkelődő megjegyzések, a szakmai féltékeny-
ségek, a kompetenciák elvitatása, a vezetők kritikája, a generációs fe-
szültségek, még a háborúban sem.” 
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A naplóban a szerző az Iraki Háborúban általa átélt napi eseménye-
ket dolgozza fel kronológiai sorrendben. Érdekességként egy-két hábo-
rús napról írt visszaemlékezést szeretnék a Tisztelt Olvasó figyelmébe 
ajánlani:  

November 10.: „KBR, KBR (Kellog-Brown and Root) mindenfelé. 
Érdekes háború az, ahol a katonák feladatait lassan a legtöbb területen a 
civilek biztosítják. Nehéz egyelőre nyilatkozni, de mintha az eszük más 
srófra járna, mint a miénk. Elég nehéz a kettőt, a katonait és a polgárit 
szinkronba hozni. Így folyamatos a konfliktus.”  

Szeptember 17.: „Érzékelhető a feszültség. A spanyolok nem akar-
nak másoknak szállítani, az ukránok nem léphetik át a tevékenységi kör-
zetük határát. Maradnak a lengyelek, meg a magyarok. Azok mindent 
megtesznek. Ez az út nem járható.” 

A naplót olvasva folyamatosan érezhetők a szerző azon bajtársias ér-
zelmei, amit a törzsben szolgáló más nemzetiségű katonák iránt érzett, 
valamint az, hogy a magyar érdekek védelme mellet mindig nyíltan és ha-
tározottan kiállt. 

Hautzinger ezredes napló formában megjelent könyvét jó szívvel 
ajánlom azoknak, akik részt vettek az iraki misszióban, mivel emlékei-
ket, élményeiket az olvasás során újra felidézhetik. Ugyancsak jó szívvel 
tudom ajánlani azok részére is, akik még nem vettek részt missziós fel-
adatban, mivel a naplóban leírtak számukra nagyon hasznosak lehetnek. 
A könyv értékét növeli a szerző által készített 150 darab színes fotó, me-
lyek a leírtak hitelességét elvitathatatlanul alátámasztják. 

Az igényes nyomdai munkával elkészített, színes formában meg-
jelent könyv a ZMNE kiadó boltjában (Budapest, X. Hungária krt. 9-
11) megvásárolható.  
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