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MŰSZAKI ESZKÖZÖK A BÉKETÁMOGATÓ  
MŰVELETEKBEN ÉS A FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI  

I. RÉSZ. 

Horváth Tibor – Padányi József 1 

Tanulmányunkban azokkal a műszaki eszközökkel foglalkozunk, 
amelyekkel a katonáink a béketámogató missziók – elsősorban az 
IFOR/SFOR során találkoztak. Személyes tapasztalatainkra alapozva 
egyúttal perspektívát is kínálunk olyan eszközök beszerzésére, amelyek 
a jövőbeni béketámogató műveletek során növelhetik csapataink védett-
ségét, a munka hatékonyságát. A folyamatosan változó követelmények 
miatt jelentkező fejlesztések előkészítése során javasoljuk figyelembe 
venni azt, hogy a műszaki támogatás feladatai nem szűkíthetők le az 
expedíciós műveletek támogatására. A Magyar Honvédség tradíciói, a 
katasztrófák elleni védekezésben betöltött évszázados szerepünk üzenete 
az, hogy csak a többrendeltetésű, a műveletek teljes spektrumában al-
kalmazható műszaki erők és eszközök képesek a csökkenő lehetőségek 
mellett is megőrizni elismertségünket. 

A béketámogató műveletek során alkalmazott újszerű  
műszaki eszközök és felszerelések 

A BAILEY-híd 

A Bailey-híd az angol és az amerikai hadseregben van rendszere-
sítve. A szerkezet igen sokcélúan felhasználható. Magyar nyelvű leírása 
még nincs, az anyag összeállításához egy angol nyelvű kiadványt, vala-
mint saját tapasztalatainkat használtuk fel. 

A hidat Donald Coleman Bailey – angol mérnök – tervezte. 1941-
ben adta le első vázlatát a Brit Háborús Irodának, amiért 48 angol fontot 
kapott. A hidat a II. világháborúban alkalmazták a szövetséges erők 
Olaszországban és Észak- Európában, 1943-1945 között. Montgomery 

                                                      
1 Dr. Horváth Tibor mk. alezredes, PhD., MH ÖLTP Biztonságtechnikai alosz-
tály, alosztályvezető.  

Dr. Padányi József mk. ezredes, PhD., ZMNE Intézményfejlesztési igazgató. 
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tábornok azt mondta: ”A Bailey-híd nélkül nem nyertük volna meg a 
háborút, ez volt a legjobb dolog, amivel valaha is rendelkeztünk.” (1. 
ábra). 

 

1. ábra  Bailey-híd Bosznia-Hercegovinában2 

A II. világháború alatt az Egyesült Államoknak szüksége volt egy 
kézi erővel is könnyen felépíthető hídra, amely képes áthidalni a harcte-
reken található különböző természetes és mesterséges akadályokat. 
Bailey terveit fogadták el, amely teljesen előre gyártott elemekből áll. A 
Bailey-híd az Egyesült Államokban M1 kódnéven lett bejegyezve. Át-
dolgozták az eredeti tervet úgy, hogy szélesebb járófelületű legyen – 3,80 
méter – és kialakították a jelenlegi panelhidat M2 néven. Később az an-
golok átalakították az USA terveket és létrehozták az extraszéles M3-as 
hidat. Ezt a típust az Egyesült Államok hadseregében soha nem rendsze-
resítették. A Bailey-híd egy egypályás vázszerkezetű híd, ahol az útpálya 
felületét két panelsor közé építik. A váz két főtartó panelsora – gerendája 
– között kereszttartók helyezkednek el, amelyek a végeknél vannak csap-
szegekkel összekapcsolva. Ezért hívják panel vagy vázszerkezetű hídnak. 
A kereszttartókra hosszirányú fémszerkezetű teherhordó pályaburkolat 
kerül, amelyet fa koptatóburkolat véd a közvetlen mechanikai hatásoktól. 

                                                      
2 Havasi Zoltán felvétele. 
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A híd kézi erővel építhető, újra felhasználható csereszabatos ré-
szekből áll, könnyűszerkezetű fém elemei vannak, amelyek csapszegek-
kel és csavarokkal rögzíthetőek egymáshoz. A Bailey híd gyors építésű 
híd, melyet betolásos (behúzásos) technológiával lehet mozgatni egyik 
partoldalról a másikra. A híd előnyei közül érdemes kiemelni, hogy építé-
se egyszerű, a híd minden eleme előregyártható. A legtöbb esetben a híd 
építése semmilyen nehéz technika alkalmazását nem igényli, és nem 
szükséges nagy létszámú hídépítő állomány. Alkalmas közúti (kerekes és 
lánctalpas), vasúti forgalomra egyaránt. A hídszerkezeten a forgalmi sáv-
tól függetlenül gyalogos forgalom részére járda is építhető. 

A híd járófelülete fából van, a többi elem, végelemek, kereszttartók, 
a rámpák ötvözött acélból, vagy nagy szakító szilárdságú acélból készül-
nek. Az összes többi szerkezet hegeszthető szénacél felhasználásával ké-
szül. 

A híd további felhasználási területei: 

• Ha nincs mód közbenső pillér építésére, alsó feszítéssel vagy füg-
gőhídként alkalmazva a fesztávolság tovább növelhető; 

• A hídszerkezet kombináltan, más típusú hidak összekapcsolásával 
is alkalmazható; 

• Rombolt – katasztrófa sújtotta – hidak helyreállításánál szintén 
minden változat megépíthető a szerkezet felhasználásával. 

A Mabey&Johnson híd 

A Mabey & Johnson (a továbbiakban: MJB) szerkezet előre gyár-
tott acél elemekből csapokkal és csavarokkal a helyszínen összeállítha-
tó, az alátámasztásokra görgőkön betolható vagy behúzható alsópályás 
félállandó gerendahíd (2. ábra). 
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2. ábra   A Mabey&Johnson híd3 

A híd jellemzői az alábbiak: 

• Nagy szilárdságú, viszonylag kis tömegű, könnyen szállítható 
elemekből áll, ami lehetővé teszi, hogy akár kézi erővel vagy egy-
szerű segédeszközök alkalmazásával is építhető; 

• Az elemek tömegéhez és méreteihez képest nagy teherbírású és 
viszonylag nagy fesztávolságú hídrészek építhetők (60-80 tonna, 
40-80 méter); 

• A kívánt fesztávolság és teherbírás ugyanazon elemek igen nagy-
számú variálásával állítható elő; 

• Az elemek felhasználásával többrészes kéttámaszú és többtáma-
szú folytatólagos szerkezet is építhető; 

• A szerkezeti elemek kapcsolatai rendkívül egyszerűek (kétféle 
csap és háromféle csavar); 

• A szerkezeti elemek kiváló minőségű korrózióvédelemmel ké-
szülnek, az elkészült híd további védelmet a tervezett élettartama 

                                                      
3 A szerző felvétele. 
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alatt – 100 000 alkalommal maximális terhelés – különösebb javí-
tást nem igényel; 

• A kész híd ellenőrzése rendkívül egyszerű, fenntartása csak az el-
lenőrzésre, tisztításra és a csavarok időnkénti utánhúzására korlá-
tozódik. 

A Magyar Honvédségben rendszeresített hidakat áttekintve megál-
lapítható, hogy a rendszeresített eszközeink nem újak, de ugyanakkor a 
kor színvonalán megállják a helyüket. 

Jelenleg 20-500 méter széles folyóakadály leküzdésére alkalmas 
úszó alátámasztású híd, illetve kompátkelőhely anyaggal, 20 méterig alá-
támasztás nélküli, 10-40 méterig pedig maximum 3 méter mélységű, te-
herbíró altalajú akadály leküzdésére alkalmas hídépítési eszközökkel ren-
delkezik a Magyar Honvédség. Hiányzik a 20 méter feletti akadály – 
nem feltétlenül vízfolyás – áthidalására szolgáló hídépítési eszköz, 
amellyel gyorsan, egyszerű eszközökkel, anyagokkal lehetne hidat épí-
teni. Erre kívánunk példát mutatni a Bailey-híd alkalmazhatósági vizsgá-
latával, amely természetesen csak egy a lehetséges változatok között. A 
szerkezet mindazzal a tulajdonsággal rendelkezik, amire szükség lenne 
ideiglenes hídépítéseknél, katasztrófa sújtotta területeken hídhelyreállítá-
sok alkalmával. 

Gyorstelepítésű drótakadály 

A nem robbanó műszaki zárak feltartóztató hatásának alapja a fi-
zikai értelembe vett akadályképzés. Természetesen ezek is létrehozhatnak 
veszteségeket, okozhatnak harcképtelenné válást, de itt az alapvető prob-
lémát a fizikai értelembe vett leküzdés és az ezzel járó időveszteség jelen-
ti. A béketámogató műveletek során alkalmazott gyorstelepítésű drótaka-
dály alapjában véve hasonlít a klasszikusnak mondható tüskésdrót 
hengerekhez. A szó valódi értelmében gyorsakadály, mivel szállítási 
helyzetben két katona kézben a felállítás helyére viheti és ott széthúzva 
máris egy körülbelül 10 méter széles zár keletkezik. 

Az 1 méter átmérőjű henger a szállítási helyzetben (összetolva) min-
dössze 40-50 centiméter széles. Szerkezetét tekintve egy ø2,5 milliméte-
res acél vezetőszálra horganyzott lemezekből különböző alakú és méretű 
„fogakat” alakítottak ki (3. ábra). 
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3. ábra   A drótakadály „fogainak” kialakítási módjai4 

A HESCO-bástya 

A pusztítóeszközök minőségileg új fejlesztése következtében azok 
lehetőségei a csapatok pusztításában megnövekedett, ez azt a szükségsze-
rűséget vonja maga után, hogy az élőerő, a harci technika és anyagok vé-
delmének hatásfokát, védettségét is növelni kell. Manapság ezeket a vé-
delmi célokat fa-föld szerkezetű építmények létrehozásával érjük el. A 
kor követelménye, hogy egyre több figyelmet fordítsunk azon alegységek 
védelmére, melyek béke- és humanitárius műveletekben vesznek részt 
többnemzeti kötelékben. A békeműveletekben résztvevő alegységek kü-
lönleges körülmények között hajtják végre feladataikat. Ez abban nyilvá-
nul meg többek között, hogy feladataikat nem honi területen hajtják vég-
re, ezért korlátozott anyagi–, technikai lehetőségekkel bírnak a fa–föld 
védelmi építmények klasszikus értelembe vett kiépítése tekintetében. 

„Hesco Bastion Concertainer” modul rendszer melyet HESCO-
bástyának is hívnak, tulajdonképpen egy szét- és összecsukható konténer, 
melyet horganyzott huzalból készítenek geotextília béléssel. Ennek a 
rendszernek a segítségével tetszőleges falat lehet építeni, fedezéket, óvó-
helyet és más szükség szerinti építményt van lehetőségünk berendezni. A 

                                                      
4 Az ábra eredetije a GRAEPEL cég termék ismertetőjében található. 
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konténer stabilitása elérhető a helyszínen található anyagok felhasználá-
sával. Az alapmodul 9 konténerből áll, amely 10 m hosszú, magassága 
1,37 m és szélessége 1,06 m. Az alapmodul felhasználásával 2 ember és 
egy rakodógép képes 20 perc alatt egy 10 m hosszú védőfalat létrehozni 
(4. ábra). A HESCO-bástya könnyen szállítható és a kiszolgáló személy-
zet részére biztosítja a lehetőséget egy tetszőleges hosszúságú és magas-
ságú védőfal megépítéséhez. 

A világ vezető hadseregei nagy figyelmet fordítanak a megbízható 
védelmi építmények létrehozására. Például a Holland Királyi Katonai 
Akadémián kísérleteket folytattak a geotextíliák optimális felhasználásá-
nak kutatására. A kísérletek bizonyították, hogy a geotextíliák alkalmasak 
a fedezékek – melyek az élő erő megvédésére épülnek – födémszerkeze-
tének megépítésére. A kísérletek keretein belül megépítettek egy sor, kü-
lönböző födémszerkezetű védett létesítményt, melyet geotextíliák és 
geohálók alkalmazásával készítettek el. A kísérleti helyeken a szerkeze-
teket reális körülmények között valós pusztító eszközök hatásainak vetet-
ték alá és értékelték a szerkezet állékonyságát. 

 

4. ábra. HESCO építmény5 
 

                                                      
5 A cég fényképes katalógusából. 
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Az újszerű eszközök felhasználása 

A mozgásakadályozás során alkalmazott újszerű eszközök fel-
használása 

A katonai objektumok fizikai védelmét biztosító erődítési akadályok 
létrehozása és az ellenőrző áteresztő pontok védelmét biztosító akadályok 
telepítése sok hasonlóságot mutat. A békefenntartó erők felelősségi kör-
zetében található táborok, megfigyelőpontok megerősítése – noha nem 
számolunk közvetlen támadással – elengedhetetlen. A katonai objektu-
mok megerősítése során kiemelt figyelmet kell fordítanunk a következő 
területekre: 

•  Az objektum megközelítési útjai és irányai. Az utakon — első-
sorban az adott objektum közvetlen bejárata előtt — olyan eleme-
ket telepítünk, amelyek megnehezítik a nagy sebességgel való be-
hajtást, az erőszakos behatolást. Erre a feladatra jól alkalmazhatók 
a fekvőrendőrök, a HESCO-bástyák, a drótakadályok, a beton- és 
fémgúlák. Szükségeszközként felhasználhatjuk a homokkal töltött 
hordókat, farönköket és törmelékhalmokat. Az irányok lezárására 
– a fenti eszközök mellett – alkalmazhatjuk a talaj fellazítását, ár-
kokat és fatorlaszokat. Mindkét esetben jellemző az akadályok 
nyílt, álcázás nélküli telepítése, elsősorban a föld felszínére; 

•  Az objektumok kerítése mentén. A személyi állomány védelme 
és munkakörülményeinek biztosítása a műszaki erők egyik fontos 
feladata. A kerítések megerősítésére a drótakadályok különböző 
variációit, a HESCO-bástyából létrehozott falakat, homokzsák 
építményeket és szükséganyagból készült elemeket egyaránt 
használhatunk (5. ábra); 

•  Az ellenőrző áteresztő pontok területe. A békefenntartás során 
sajátos szerepet töltenek be ezek az objektumok, mind a katonai 
mozgások, mind a civilek mozgásának ellenőrzésében. Nem rob-
banó műszaki zárakkal való berendezésük célja kettős. Egyrészt a 
forgalom szabályozásának, lassításának megkönnyítése, másrészt 
a személyi állomány védelme. Ennek megfelelően a telepített 
akadályok egy része az úttestre kerül (lassító akadályok, fekvő-
rendőr, HESCO-bástya, gúlák), másik részét pedig az objektum 
köré építjük (védőfalak, tüzelőállások, drótakadályok, könnyű-
szerkezetű elemek). Mindkét esetben alapelv az elemek jó látható-
sága, az „erő” megmutatása. 
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5. ábra. Kerítés mellé telepített drótakadály  
(Fényképet készítették: a szerzők) 

Az utakon, hidakon a forgalom lassítását kikényszerítő akadályok 
elhelyezése és fenntartása azt a célt szolgálja, hogy megóvjuk az objek-
tumok állagát, növeljük élettartamát. Noha az utak és hidak teherbírása 
adott, az igénybevétel intenzitása, dinamikája jelentősen csökkentheti az 
élettartamot. A hidak fedélzetét, az utak felületét a nagy sebességgel ha-
ladó, nagy tömegű járművek gyorsan tönkreteszik. A kritikus szakaszo-
kon ezért fekvőrendőröket, HESCO-bástyákat, homokkal töltött hordókat 
telepítünk. Ezeket jól látható módon előre jelezzük, élénk színekkel be-
mázoljuk. A tapasztalatok azt mutatják, hogy karbantartásukat, cseréjüket 
havi rendszerességgel végre kell hajtani.  

Elsősorban a hegyi szakaszokon, vagy a vizes, csúszós alapra épült 
útszakaszokon jól alkalmazható a homokzsák vagy HESCO-bástya tám-
fal. A HESCO-bástya felhasználásával a keskeny utak kiszélesíthetők, 
vízmosások, átfolyások kijavíthatók 

A rendezvények, védett személyek biztosítását szolgáló műszaki 
akadályok telepítése elfogadott gyakorlat a békefenntartó műveletek mű-
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szaki támogatása során.6 Minden olyan esetben, amikor a békefenntartó 
erők felelősségi körébe tartozó rendezvényt tartanak, vagy védett személy 
érkezik, műszaki támogatási terv készül. Ennek egyik meghatározó eleme 
az akadályterv elkészítése. Ez magába foglalja a helyszínre vezető utak, a 
rendezvénynek helyet adó objektumok, az elvezető utak lezárására telepí-
tett drótakadályok, mesterlövész elleni hálók rendszerét. (6. ábra). 

 

6. ábra. Mesterlövész elleni háló és HESCO-bástya együttes alkalmazása. 
(Fényképet készítették: a szerzők.) 

A védőképesség fenntartásának feladatai során alkalmazott 
újszerű eszközök felhasználásának elvei 

A katonai táborok területén található egyes objektumok – elsősor-
ban lőszer- robbanóanyag-, veszélyesanyag raktárak, üzemanyag-táro-
lók és töltőpontok – fizikai védelme meghatározó a tábor biztonsága 
szempontjából. Ezeket ezért homokzsák- és HESCO-falakkal, földhányá-
sokkal és a közvetlen rálátást akadályozó mesterlövész elleni hálóval véd-

                                                      
6 1999 nyarán rendezték meg Szarajevóban az államfők találkozóját. Az SFOR – 
amely felelős volt a térségben a biztonságos környezet fenntartásáért – támogatta 
a helyi rendezők munkáját. Az SFOR műszaki főnöke azt a feladatot kapta, hogy 
szervezze meg a találkozó helyszínének akadályokkal történő lezárását. 5000 
méter drótakadályt, 300 db betonelemet és 800 m mesterlövész elleni álcát tele-
pítettek a spanyol, francia és magyar műszaki katonák. 
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jük. Ugyanígy az objektum védelmét ellátó alegységek tüzelőállásait 
(egyéni, raj és harcjármű) is megerősítjük. Az ilyen jellegű védelmi léte-
sítményeknél már megjelennek az álcázás egyes elemei is. 

Ezek az eszközök fontos helyet foglalnak el a repülőeszközök vé-
delmében is. A békefenntartó erők nem építenek állandó fedezékeket a 
repülők és helikopterek védelmére, így a HESCO-bástyából épített ideig-
lenes, nyitott fedezékek a meghatározóak.  

A védőképesség fenntartásának egyik eszköze az álcázás. A béke-
fenntartó erők jellegzetes álcázó – vagy inkább jelző – színe a kék és a 
fehér. A jellegzetesség ugyanakkor nem jelenti azt, hogy minden esetben 
alkalmazzuk. A másik fontos álcázó-, illetve rejtőeszköz a mesterlövész 
elleni háló. Alkalmazásának célja a közvetlen rálátás és célzás megakadá-
lyozása. Használhatjuk az objektumok kerítésére telepítve, fontos utak 
mentén, az objektumokon belüli, kiemelten fontos építmények rejtésére, 
esetleg megtévesztésre (6. ábra). 

Az egyéb műszaki támogatási feladatok során alkalmazott újsze-
rű eszközök felhasználásának elvei 

A békefenntartó erők elhelyezésével és tevékenységével kapcsolatos 
környezetvédelmi rendszabályok érvényesítése érdekében is alkalmaz-
hatjuk az eddig ismertetett eszközök egy részét. Üzemanyag-tárolóknál a 
folyás, csepegés miatti szennyezés megakadályozására telepíthetünk 
homokzsák gátat.   

A civilizációs és természeti katasztrófák megelőzése, illetve a követ-
kezmények felszámolása során széles körben használhatóak a tárgyalt 
eszközök, az alábbiak szerint: 

•  A veszélyeztetett körzetek, utak, irányok lezárására alkalmasak a 
drótakadályok, HESCO- bástyák, homokzsák akadályok; 

•  Töltések, utak megerősítésére, szélesítésére, magasítására alkal-
mazhatók a HESCO-bástya és a homokzsák falak; 

• Veszélyes anyagok csepegése, kifolyása lokalizálható homokzsák-
ból épített gátakkal és fóliatakarással (7. ábra). 
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7. ábra. Parkoló jármű csepegése ellen telepített fólia és homokzsák 

(Fényképet készítették: a szerzők) 

A műszaki támogatás eszközrendszerének helyzete 

A műszaki támogatás hatékonyságának meghatározó eleme a mű-
szaki-technikai eszközök helyzete. Az IFOR, SFOR-műveletek bizonyí-
tották, hogy felnőtt korú eszközökkel is megoldhatóak a feladatok, de 
csak jelentős erő- és eszközráfordítással. Expedíciós műveletekben ugya-
nakkor figyelemmel kell lenni arra is, hogy a támogatott erők nem, vagy 
csak részben képesek segíteni az eszközök karbantartásában, esetleg javí-
tásában. Így szükségessé vált a felajánlott erők eszközeinek korszerűsíté-
se, legyen az felújítás, vagy beszerzés. 

Az eredeti tervek szerint 6,78 Mrd Ft jutott a műszaki specializáció 
kialakítására. A tervek mögött az a szándék is ott húzódott, hogy Magya-
rország vezető szerepet vállaljon a NATO-országok között a műszaki tá-
mogatás területén, motorja legyen az elmélet fejlesztésének, a gyakorlati 
tapasztalatok mielőbbi hasznosításának. A 8. ábra a műszaki eszközök 
beszerzésére tervezett és ténylegesen biztosított forrásokat mutatja a 
2000. évet követően. 

Az ábrából látszik, hogy a műszaki támogatás eszközoldala 2000 
után nagyobb figyelmet kapott, ami lehetővé tette új eszközök beszerzé-
sét. Az adatok azt mutatják, hogy 2001–2004 között a ténylegesen ren-
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delkezésre álló pénz meghaladta a tervezettet. A 2003-ban kapott extra 
pénz oka az iraki részvétel támogatása és a víztisztító eszközök beszerzé-
se volt, míg 2004-ben a multispektrális álcázó eszközök beszerzése igé-
nyelt többletforrást. 2005-ben a tendencia megfordult és újra az elvonás 
okozott tervezési gondokat. A 2006-ra tervezhető összeg pedig alig 5%-
kal haladja meg 2000. év szintjét. 
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8. ábra. A műszaki eszközök beszerzésére rendelkezésre álló 
anyagi erőforrás (M Ft)7 

Az elmúlt 15 évben a Magyar Honvédség műszaki-technikai szolgá-
lata képviselte az állandóságot a műszaki támogatás területén. A műszaki 
csapatoknál, a vezetési szinteken és az oktatásban a szakmai képviselet 
gyengült, illetve megszűnt, a műszaki-technikai szolgálat – habár az át-
szervezések nem kerülték el – átvészelte ezt az időszakot. Ez biztosította 
azt, hogy a változó finanszírozási környezetben is megmaradt bizonyos 
folytonosság a fejlesztési és korszerűsítési programok területén. A tények 
azt bizonyítják, hogy a szolgálat eredményesen képviselte a szakmai igé-
nyeket, bár nem mindegyik fejlesztés, vagy korszerűsítés aratott osztatlan 
sikert.  

                                                      
7 Készítette: Padányi József. Forrás: BUDAI István: A műszaki technikai fejlesz-
tések 2005 (CD). Elhangzott a Defense Technology 2004. konferencián, Buda-
pest, 2004. április 19–20. 
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A Magyar Honvédség műszaki eszközökkel való ellátottságának 
helyzete ellentmondásos. A rendszerben lévő eszközök egy része 20-30 
éves, az alkatrész ellátottság egyre nehézkesebb, egyes eszközök haté-
konysága megkérdőjelezhető. Ezzel párhuzamosan jelen vannak a korsze-
rű, több esetben világszínvonalú eszközök, amelyek minden szempontból 
megfelelnek a harcászati-műszaki követelményeknek. 

A 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandárnál – mint a szárazföldi 
csapatok műszaki támogatásának meghatározó erejénél – a műszaki-
technikai eszközök életkora széles határok között változik. Megtalálha-
tók itt az új eszközök, de van a rendszerben 42 éves technikai eszköz is. 
A dandárnál található meghatározó műszaki-technikai eszközök átlag-
életkora 20 év.8 Ha az eszközök életkorát típusonként vizsgáljuk, akkor a 
helyzet kedvezőbb, mert sok olyan típust találunk, amely új beszerzés, 
ugyanakkor csak néhány darab van belőle rendszeresítve (9. ábra). 
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9. ábra. A vizsgált eszközök kora típusonként (Készítette: Padányi József) 

Amikor az összes eszköz életkorát elemezzük, akkor – elsősorban a 
nagy darabszámú és sok éve rendszerben álló átkelő eszközök miatt – a 
kép meglehetősen lehangoló (10. ábra). 

                                                      
8 A vizsgálatot 55 típusra és 482 db műszaki-technikai eszközre végeztük el. 
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10. ábra. A vizsgált eszközök kora darabonként (Készítette: Padányi József) 

Látható, hogy az igazán új eszközök aránya alig 12%, míg a 25 év 
feletti eszközök aránya 27%, azaz majd minden harmadik eszköz ebbe a 
korcsoportba tartozik. A fontosabb eszköztípusokat vizsgálva is felemás 
képet kapunk. A víztisztító eszközök átlagéletkora 2 év, az át-
kelőeszközök átlagosan 24, az út- és állásépítő gépek 18, a búvárfelszere-
lések 12 éve vannak rendszerben. Nyilvánvaló, hogy ezen eszközök dön-
tő többsége csak jelentős ráfordítással tartható olyan állapotban, hogy 
megfeleljen a korszerű katonai műveletek követelményeinek.  

A műszaki eszközök üzemfenntartása költséges feladat. Ennek oka 
egyrészt a kis darabszám és a sokféleség, másrészt a speciális körülmé-
nyek. Van olyan eszközünk, amelynek meghibásodása veszélyezteti az 
alapfeladat végrehajtását, tehát működőképességének megőrzése nem le-
het gazdasági kérdés.9 

A sokféleség ugyancsak gazdaságtalanná teszi az üzemfenntartást, 
hiszen megnő a karbantartási igény. Példaként álljon itt a Magyar Hon-
védség 1997-es helyzete, amikor 1500 műszaki gépet tartottak nyilván 78 
különböző típusból (11. táblázat/vázlat). 

                                                      
9 Az egyetlen dekompressziós kamra semmi mással nem pótolható, azaz műkö-
désképtelensége esetén nincs speciális merülés. Hasonló a helyzet a tűzszerész 
eszközöknél, vagy a víztisztító berendezéseknél.  
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Gépcsoport Darab Típus 

Út- és állásépítő 320 30 különböző 
Átkelő 283 6 különböző 
Hídépítő 144 9 különböző 
Fakitermelő 465 4 különböző 
Vízellátó 84 6 különböző 
Karbantartó 55 2 különböző 
Hajók 64 7 különböző 
Búvárkiszolgáló 2 2 különböző 
Repülőtér-
karbantartó 

83 12 különböző 

A műszaki gépek mennyiség és fajta szerinti megoszlása 1997-ben10 

A speciális körülmények között érdemes említeni az esetenkénti 
szélsőséges alkalmazási körülményeket (katasztrófák elleni védekezés), a 
növekvő számú külföldi igénybevételt (korlátozott javító kapacitás), és az 
utóbbi időben felértékelődött környezetvédelmi szempontokat (a rend-
szerben lévő eszközök egy része nem felel meg a követelményeknek). 

Amikor a megváltozott követelményeknek megfelelő eszközöket ke-
ressük, több lehetőség közül választhatunk. Amennyiben a meglévő esz-
közünk alkalmas a feladat végrehajtására a megváltozott körülmények 
között, akkor továbbra is rendszerben tarthatjuk, ha nem, korszerűsíthe-
tünk, fejleszthetünk, vagy beszerezhetünk az adott területen. 

A haditechnikai eszközök esetében harcászati-műszaki  
szempontból: 

• Kutatásról, fejlesztésről (haditechnikai K+F) beszélünk, ha új 
eszközt vagy eljárást kell létrehozni; 

• Korszerűsítésről beszélünk, ha a már meglévő haditechnikai esz-
köz képességeit akarjuk javítani. 

                                                      
10 Készítette: Padányi József. Forrás: Budai: Műszaki technikai… 69. o. 
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Ez a műszaki-technikai eszközök esetében is azt jelenti, hogy a fej-
lesztéssel új minőséget hozunk létre, meghaladva az addigi technikai 
színvonalat és megcélozva az elérhető legjobb minőséget. A korszerűsí-
tés során is a minőség javítása a cél, de az új eszköz nem feltétlenül lesz 
az elérhető csúcstechnológia. Mindkét megoldásnak vannak előnyei és 
hátrányai. 

A Magyar Honvédség műszaki eszközeinek hatékonyságát a követ-
kező megoldásokkal tudjuk növelni: 

• Új eszközök és eljárások beszerzése, majd rendszerbe állítása. 
Költségigényes, gyors módszer, de bizonyos eszközök esetében – 
tekintettel a hazai sajátosságokra – nem kifizetődő vagy biztonsá-
gi okokból nem alkalmazható. Ugyanakkor bizonyos eszközök 
esetében – elsősorban ott, ahol a meglévő műszaki kultúrában 
ezek az eszközök hiányoznak – ez az egyetlen járható út (tűzsze-
rész eszközök, víztisztító berendezés, félállandó (logisztikai) hi-
dak; 

• Új eszközök hazai fejlesztése nemzetközi együttműködésben, 
vagy önállóan. Költség– és időigényes módszer, a hazai hadiipar 
és a haditechnikai K+F forráshiánya miatt korlátozottan vehető 
igénybe (irányított hatású repesztöltet); 

• A meglévő műszaki-technikai eszközök, vagy eljárások korszerű-
sítése. Gazdaságos módszer, de csak akkor érdemes ezt választani, 
ha a létrejövő új eszköz minősége jelentősen meghaladja a koráb-
bi szintet, vagy az új eljárás hatékonysága kiemelkedő (netlon há-
lóval erősített erődítési építmények); 

• A meglévő műszaki-technikai eszközök kiegészítése a hatékony-
ságot növelő elemekkel. Gazdaságos és gyors módszer, kis ráfor-
dítással jelentős eredményt hozhat (műszaki felderítő és műszaki 
akadályelhárító jármű).11 

Arra, hogy melyik utat válasszuk egy cél elérése érdekében, nincs 
mindig használható recept. Napjainkban a gazdasági kényszer sokszor 
még a szövetségi felajánlások teljesítésénél is erősebb. Annak eldöntése 

                                                      
11 Ungvár Gyula: A haditechnikai fejlesztés-korszerűsítés (FEKOR) filozófiája 
és stratégiája. Egyetemi jegyzet, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Buda-
pest, 2005. 28. o. 
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tehát, hogy egy eszközcsoportban fejlesszünk, korszerűsítsünk, vagy vál-
tozatlan formában üzemben tartsuk a meglévő eszközöket, nem könnyű 
feladat. A mérlegelés során – optimális esetben – meghatározó a katonai-
szakmai követelmény, és ezt követheti a gazdaságossági szempont. 

Amikor az eszközök megőrzéséről, fejlesztéséről vagy korszerűsíté-
séről döntünk, ahhoz, hogy szakmailag és gazdaságilag is megalapozott 
döntést hozzunk, számos szempontot kell figyelembe vennünk. Ezek kö-
zül a következőket emeljük ki: 

• Olyan többrendeltetésű műszaki eszközökre van szükség, ame-
lyek alkalmasak a harc- és a béketámogató műveletek műszaki 
támogatására, ugyanakkor hatékonyan alkalmazhatók a katasztró-
fák elleni védekezésben is. Ezeknek a követelményeknek az uni-
verzális, „egy alapgép, több szerszám” eszközök felelnek meg 
leginkább; 

• Harcászati szempontból a megfelelő teljesítőképességet, a mobili-
tást, a könnyű szállíthatóságot és a megfelelő védőképességet 
(harcászati és időjárás) kell kiemelnünk; 

• A nemzetközi környezetben végzett szolgálat egyik tapasztalata, 
hogy a környezetvédelem a katonai műveletekben is egyre na-
gyobb szerepet kap. Ebbe beletartozik az eszközök szennye-
zésmentes alkalmazása és a visszatelepíthetőség, így a környezet-
védelmi szempontnak meg kell jelennie a beszerzések és fejlesz-
tések terén is; 

• Az eszköz összes költségvonzata (beszerzési ár, ellentételezés, 
élettartam-költség, szervezeti-személyi-infrastrukturális költség) 
legyen arányban a hatékonyságával (azaz az eszköz a lehető leg-
jobb eredményt produkálja);12 

• Az eszköz legyen kompatibilis, azaz feleljen meg a szövetségi 
követelményeknek is. 

Az egyik megvalósítható út az eszközök saját erőből történő fejlesz-
tése. Figyelemre méltó az indított programok száma, ugyanakkor nagyon 
tanulságos a sikertelen fejlesztések okainak elemzése. Az elindított prog-
ramok 38%-a végződött rendszeresítéssel, 12%-a folyamatban van és 

                                                      
12 Ungvár Gyula: A haditechnikai… 71. o. 
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50%-a különböző okok miatt eredménytelen lett. Ez még akkor is nagy 
szám, ha az anyagi források hiánya és a folyamatosan változó követelmé-
nyek miatt a hosszú távú fejlesztések indítása mindenkor jelentős kocká-
zattal jár. 

A mozgás- és manővertámogatás eszközeinek helyzete 

A nemzetközi katonai missziók tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a 
szárazföldi csapatok mozgás- és manővertámogatása a legfontosabb 
műszaki támogatási feladat. Ennek megfelelően eszközei is kiemelt fi-
gyelmet érdemelnek, a felderítéstől a csapatok mozgásszabadságának 
fenntartását biztosító eszközökig. 

Az utak, hidak és egyéb a mozgás szempontjából fontos műtárgyak, 
valamint rombolások jellemzőinek meghatározása döntő a mozgás- és 
manővertámogatás hatékonysága szempontjából. A Magyar Honvédség-
ben a könnyűlövész erők mozgékonyságát a BTR-típusú gumikerekes 
harcjárművek biztosítják, szükségszerű, hogy az őket támogató műszaki 
erők is hasonló járművön mozogjanak. Mivel rendelkezünk megfelelő 
alapgéppel, kézenfekvő volt, hogy korszerűsítéssel oldjuk meg a műszaki 
harcjármű kérdését. Így alakították ki a BTR–80 harcjármű módosított 
változataként a műszaki felderítő és a műszaki akadályelhárító jármű-
vet. Mindkét változat alapja a jó terepjáró tulajdonságokkal rendelkező, 
négytengelyes, összkerék meghajtású páncélozott szállítójármű, melyek 
átlagéletkora 8 év. A járművek menetből képesek leküzdeni a vízi akadá-
lyokat és a kisebb terepakadályokat. A jármű páncélzata megfelelő vé-
delmet nyújt a kézifegyverek tüze, az aknák és lövedékek repeszhatása el-
len. A belső tér légmentesen zárható, túlnyomás alá helyezhető és a 
tisztított levegőellátása a szűrő-szellőző berendezés segítségével biztosít-
ható. 

A korszerűsítés során az eredeti harcjárműből kiszerelték a tornyot a 
géppuskákkal. A küzdőtérben és a jármű külső felületén málha-, valamint 
tárolórekeszeket alakítottak ki, melyekben a műszaki felderítő, illetve 
akadályelhárító eszközök és felszerelések, a készletezett műszaki, híradó, 
vegyivédelmi, logisztikai és egyéb szakfelszereléseket helyezték el. A 
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változattól függően a járműveket felszerelték a szakfeladathoz szükséges 
eszközökkel.13 

A harcjármű alkalmas a könnyűlövész erők harci műveleteinek tá-
mogatására, a béketámogatás során szakfeladatok végrehajtására. Az esz-
köz rendszerben tartása addig indokolt, míg a könnyűlövész erők eszköz-
váltása meg nem történik.14  

Az akadályok leküzdésének meghatározó eszközei a roham- és kísé-
rőhidak, valamint az úszóhidak. A Magyar Honvédségben a rohamhida-
kat a BLG típusú hídvető harckocsi, a kísérőhidakat a TMM–3 nehéz 
hídrakókészlet, az úszóhidakat a PMP típusú ponton készlet képviseli. 
Az eszközök 20-30 évesek, de a balkáni missziók bizonyították, hogy – 
amennyiben szükség van rájuk – megfelelő karbantartással megfelelnek a 
követelményeknek. A rohamhidaknak sem a mennyisége (3 eszköz), sem 
az alkalmazhatósága nem indokolja – a harckocsi zászlóalj esetleges 
megszűnése után – az eszközök rendszerben tartását. A kísérőhidak – te-
kintettel arra, hogy felajánlott erőkről van szó – rendszerben tarthatók, 
kiegészítő felszereléssel alkalmasak lehetnek civil forgalom átbocsátására 
is. A PMP az úszóhidak kategóriájában – kora ellenére – változatlanul ki-
emelkedő minőséget képvisel. A szállító- és vontató járművek fokozatos 
cseréjével az eszköz megfelel a NATO követelményeinek, annak ellené-
re, hogy névleges teherbírása 60 t. További lehetőséget jelent az USZM–
1 (2) típusú hídépítő felszerelés, amely az alacsonyvízi hidak építésének 
eszköze. 

A hidak tekintetében a honvédség a félállandó (logisztikai) hidak 
kategóriájában nem rendelkezik semmilyen készlettel, noha ezek azok a 
hidak, amelyek alkalmasak a hosszabb idejű folyamatos használatra, ké-
pesek vegyes forgalom kiszolgálására és a katonai műveletek széles 
spektrumában szerepelnek eredményesen. Ezen a területen érdemes elvé-
gezni azokat az elemzéseket, amelyek a fejlesztést indokolhatják, annál is 
inkább, mert a hazánk által vállalt specializációnak ez az egyik területe. 

                                                      
13 Pál József: A műszaki technikai eszközök és harcanyagok fejlesztése 2013-ig 
(CD). Elhangzott a „Haditechnika 2004” III. Nemzetközi Haditechnikai Szimpó-
ziumon, Budapest, 2004. november 10.  
14 Mivel a feladatok egyre kevésbé indokolják, a két különböző típusú eszköz 
felszerelését a jövőben egységesítik és a jármű egy típusnéven fut tovább. 
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A mozgás- és manővertámogatás fontos területe az utak építése, 
helyreállítása és fenntartása. A Magyar Honvédség ezen a területen ren-
delkezik nagy teljesítményű, lánctalpas és gumikerekes bulldózerekkel, 
útprofilozókkal, úthengerekkel, rakodó- és emelőgépekkel, önkiürítő 
gépkocsikkal. Ezen a területen – a várható feladatokra tekintettel – a ren-
delkezésünkre álló technikai eszközök képesek kiszolgálni az igényeket. 
Útépítési feladatokra, nagyobb tömegű földmunka végzésére a katasztró-
fák elleni védekezés, illetve a befogadó nemzeti támogatás területén szá-
míthatunk. 

Sajátos területe a mozgásszabadság fenntartásának a zárak és akadá-
lyok leküzdése. A honvédségben a robbanó és nem robbanó műszaki zá-
rak felderítésére alkalmas eszköz a már ismertetett BTR–80 alapú mű-
szaki akadályelhárító jármű. A robbanó műszaki zárak leküzdésének 
fontos eszközei az aknakifordító ekék, amelyek korlátozott mennyiség-
ben állnak rendelkezésünkre (3 eszköz). 

Az akadályleküzdés meghatározó eszköze a PTSZ–M típusú köze-
pes lánctalpas úszógépkocsi. Az eszköz az elmúlt évtizedek egyik legso-
koldalúbb műszaki eszköze, amely egyaránt jól használható a békefenn-
tartó műveletekben, illetve a katasztrófák elleni védekezés során. Az 
eszköz rendszerben tartása – a kora és az alkatrész utánpótlás nehézségei 
ellenére – indokolt.15 Az utóbbi évek korszerűsítési törekvései – elsősor-
ban a közúti közlekedést segítő gumibetétek felszerelése – nem váltották 
be a hozzájuk fűzött reményeket.16 

Itt kell megemlítenünk a KD–84 típusú könnyű deszantcsónak kész-
letet és a CSM–40 (35) típusú alumínium rohamcsónakokat. Az eszkö-
zök megfelelnek azoknak a követelményeknek – átkelés, felderítés, bú-

                                                      
15 „Nem könnyíti meg a helyzetet az sem, hogy az állománytáblában hat eszköz 
szerepel, míg az alakulatoknál összesen húsz eszköz szolgál. Az alkatrész után-
pótlás beszerzésének tervezése, anyagi hátterének megteremtése, a gépkezelők 
kiképzése nagy nehézségekbe ütközik.” Interjú Zsíros Sándorral, a Műszaki 
Technikai Szolgálatfőnökség munkatársával. 2006. január 3. 
16 A korszerűsítés költségvonzata nem áll arányban a hatékonysággal. A gumibe-
tétek megnövelték az eszköz tömegét, csökkentve ezzel annak hasznos teherbírá-
sát és megváltoztatva menettulajdonságait. Ugyanakkor a gumibetétek eddig 
nem bizonyították szükségességüket. 



 117 

várfeladatok és a katasztrófák elleni védekezés támogatása – amelyek al-
kalmazásuk során jelentkeznek.17  

Az utak és a terep megerősítését szolgáló korszerű eszközökkel a 
szárazföldi csapatok nincsenek ellátva. Ezen a területen – mivel a hadi-
technikai piacon rendkívül széles a választék – elsősorban beszerzéssel 
lenne érdemes javítani a helyzeten. A fejlesztést indokolja, hogy ezek az 
eszközök a várható feladatok minden formájában és minden körülmények 
között hatékonyan alkalmazhatók. A mozgástámogatás eszközeinek a 
következő évtizedre vonatkozó forrásigényét mutatja a 12. ábra. 
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12. ábra. A mozgástámogatás eszközeinek forrásigénye 2006–2015 kö-
zött18 

                                                      
17 A 2006 tavaszán levonuló árhullámok elleni védekezés újra bizonyította, hogy 
a műszaki csapatok technikai eszközei nélkül nincs hatékony védelem. A veszé-
lyeztetett töltés szakaszokon az anyagszállítás, az emberek és az ingóságok men-
tése, a védekező erők gyors átcsoportosítása a műszaki eszközök alkalmazásával 
volt megoldható. Olyan új módszereket sikerült a védekezés során kidolgozni 
(kompok és motorcsónakok újszerű alkalmazása), amelyekkel jelentősen nőtt az 
eszközök hatékonysága. 
18 Készítette: Padányi József. Forrás: MH Műszaki Technikai Szolgálatfőnökség. 
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A szemben álló fél mozgásának akadályozására alkalmas eszkö-
zök 

A mozgásakadályozás szempontjából meghatározó a műszaki zárás 
feladataihoz rendelkezésre álló eszközök és harcanyagok mennyisége, 
illetve minősége. Sajnos, ezen a területen lehetőségeink jelentősen meg-
változtak az elmúlt időszakban. A harckocsi elleni aknákat szavatossági 
idejük lejárta, a gyalogság elleni aknákat a nemzetközi tilalom miatt von-
ták ki a rendszerből.19 A még rendszerben lévő MON típusú irányított re-
peszaknák szavatossági ideje hamarosan lejár, ezért kivonásuk az évtized 
végére elkerülhetetlenné válik. 

Látva a problémát, megkezdődtek a kísérletek a saját fejlesztésű 
robbanó zárakkal. Jelenleg a Magyar Honvédség rendelkezik a HAK–1M 
típusú páncélozott járművek elleni területvédő töltettel, az IHR–60 típu-
sú irányított hatású repesztöltettel és tervezik az IHR–200 típusú pán-
célvédettség nélküli, vagy könnyű páncélozott célok elleni irányított hatá-
sú repesztöltet fejlesztését. Egy új zárfajta is megjelent a műszaki zárás 
feladatainak végrehajtásában: a füst-, fény- és hangjelző piropatronokkal 
el-látott JT 2001 típusnevű jelzőtöltet készlet. A korszerű műszaki zártí-
pusok közül a mobil drótzárakhoz tartozó, GYODA típusnevű gyorstele-
pítésű drótakadályt kell még említenünk, amely már évek óta rendszer-
ben áll ugyan, de nem rendelkezünk belőle a kellő mennyiséggel. 

A nem robbanó műszaki zárak másik fajtája azok a könnyűszerkeze-
tes akadályelemek (akasztók, terelők, útzárak), amelyek fejlesztésében a 
hazai ipar is komoly eredményeket tud felmutatni, de nincsenek a hon-
védség rendszerében. További kutatásokkal a közös fejlesztés, vagy a 
meglévő eszközök kiegészítése javítaná a műszaki zárás hatékonyságát.  

A fent leírtakat összegezve megállapítható, hogy jelenleg a Magyar 
Honvédség szervezetszerű zártelepítő-kapacitása minimális, és elegendő 
mennyiségű harckocsi ellen alkalmazható aknával sem rendelkezünk. Az 
élőerő ellen alkalmazható aknák, repesztöltetek megfelelnek ugyan a 
nemzetközi egyezmények előírásainak, azonban a rendelkezésre álló 

                                                      
19 114/1996. (XII. 20.) OGY határozat a gyalogsági aknák betiltásának kezde-
ményezéséről, valamint az 1998. évi X. törvény a „Gyalogsági aknák alkalmazá-
sának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról, illetőleg meg-
semmisítéséről” szóló Egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről foglalkozik 
ezzel a kérdéssel. http://www.complex.hu/kzldat/o96h0114.htm/o96h0114.htm. 
2006. május 4. 
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mennyiség nem elegendő!20 Ahhoz, hogy a műszakizár-rendszer haté-
konyságát növeljük, az eszközök mellett a módszereket is át kell gondol-
nunk. Olyan összetett műszakizár-rendszerben kell gondolkodnunk, 
amelyben a robbanó és nem robbanó műszaki zárak, valamint az aka-
dályok hatása együttesen érvényesül. A mozgásakadályozás eszközeinek 
a következő évtizedre vonatkozó forrásigényét a 13. ábra mutatja. 
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13. ábra. A mozgásakadályozás eszközeinek forrásigénye 2006–2015 
között21 

A túlélőképességet növelő eszközök 

A túlélőképesség növelésének egyik eszköze a PÁHOLY II panel-
szerkezetű óvóhely. Az eszköz hazai fejlesztés, alkalmas a hadrendből ki-
vont óvóhelyek pótlására. Az eszköz – amennyiben a szükséges mennyi-
ség rendelkezésünkre áll – teljes egészében kielégíti a korábban ismerte-
tett gazdaságossági és hatékonysági követelményeket. 

A túlélőképesség növelését szolgálják azok a kis- és közepes telje-
sítményű műszaki földmunkagépek, amelyek beszerzés útján kerültek a 

                                                      
20 Kovács Zoltán: A műszakizár-rendszer felépítésének lehetőségei a Magyar 
Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükré-
ben. Doktori (PhD) értekezés, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtu-
dományi Doktori Iskola, Budapest, 2004. 
21 Készítette: Padányi József. Forrás: MH Műszaki Technikai Szolgálatfőnökség. 
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rendszerbe. A fejlesztés eredményeképpen a KOMATSU típusú univer-
zális földmunkagépek lehetővé teszik a könnyűlövész erők túlélőképes-
ségének fokozását és alkalmazhatók a katasztrófák elleni védekezés során 
is. 

A békefenntartó műveletekben való részvétel egyik hozadéka volt a 
HESCO típusú gyorstelepítésű építőelem megjelenése a Magyar Hon-
védség műszaki támogatási feladataiban. A széleskörűen alkalmazható, 
mobil, hatékony védőképességet biztosító eszközből korlátozott mennyi-
séggel rendelkezünk. Beszerzéssel, esetleg a gyártási jog megvásárlásával 
az igények kielégíthetők. 

Véleményünk szerint méltatlanul kevés figyelmet kapnak azok a 
kutatások és eredmények, amelyek a geotextíliák katonai alkalmazására 
vonatkoznak. A védőképesség növelése területén ezek azok az eszközök, 
amelyek kiválthatják a hagyományos óvóhelyeket. Ilyen jellegű eszközök 
mind fejlesztés, mind korszerűsítés útján beszerezhetők. 

A korábban már említett könnyűszerkezetes építmények között is ta-
lálunk olyanokat, amelyek a túlélőképesség területén növelik lehetősége-
inket. A könnyűszerkezetes őrtorony, a tüzelőállás, fedezékek a gépjár-
művek és a személyi állomány részére mind olyan fejlesztés, amelyeknek 
rendszerbe állítását érdemes lenne megfontolni. A szerkezet hazai fejlesz-
tés, így a harcászat-technikai követelmények meghatározása és a szerke-
zetek esetleges módosítása után hatékony eszközrendszer növelné lehető-
ségeinket. 

A védőképesség növelésének fontos területe az álcázás. A multi-
spektrális álcatakaró rendeltetése a haditechnikai eszközök, objektumok 
vizuális (optikai), rádiólokációs és hőfelderítés elleni álcázása (a felderí-
tés és azonosítás akadályozása, megnehezítése). Az álcatakarók öt külön-
böző méretben (I–V; 27,2 m2–380,8 m2) készülnek, gyakorlatilag kielé-
gítve a légierő és a szárazföldi csapatok igényeit. A multispektrális ál-
catakarók a fenti alaprendeltetés mellett alkalmazhatóak különböző épü-
letek, vezetési pontok, raktárak, táborok álcázására is.22 

Kevésbé látványos, ugyanakkor nagyon hasznos a mesterlövész elle-
ni háló. Az eszköz a békefenntartó műveletekben bizonyította hatékony-
ságát és beszerzése, telepítése nem igényel különösebb felkészültséget. 

                                                      
22 Szabó Sándor–Kovács Tibor–Kovács Zoltán: Új technikai fejlesztések a Ma-
gyar Honvédség műszaki csapatainál II. Kézirat, Budapest, 2005. 
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Gyakorlatilag bármely, ipari méretekben előállított műanyag vagy vá-
szontakaró alkalmas erre a feladatra, így beszerzése nem okozhat gondot 
sem anyagilag, sem technikailag. Megfelelő rögzítéssel, kombinálva a ke-
rítésekkel vagy egyéb akadályelemekkel, megakadályozható a vizuális 
felderítés. Egyes haderőkben széles körben alkalmazzák a takarófóliákat 
a fedezékek, épületek álcázására, mint alakmásítókat. A fóliákat és taka-
rókat elsősorban a nemzetközi műveletekben részt vevő erők táborainak 
védelmére érdemes használni. A 14. ábra mutatja a terület forrásigényét 
2006–2015 között. 
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14. ábra. A túlélőképesség területének forrásigénye 2006–2015 kö-
zött23 

Az általános műszaki támogatási feladatok eszközei 

Az általános műszaki támogatás területén találjuk az egyik kiemel-
ten kezelt fejlesztési területet, a víztisztító kapacitás növelését. A specia-
lizáció során olyan eszközöket szereztünk be, amelyek a világszínvonalat 
képviselik ezen a területen. A ZENON Systems Kft. készítette 
ADROWPU–E2–ZW230–RODP nagyteljesítményű tábori víztisztító ál-
lomás alkalmas arra, hogy különböző módon szennyezett vizekből ivóvíz 
minőségű vizet termeljen. A végső célként megfogalmazott nyolc eszköz 
beszerzése után a Magyar Honvédség képes lesz víztisztító századnyi ka-
pacitással támogatni a szövetséges műveleteket. Nagyon fontosnak tart-

                                                      
23 Készítette: Padányi József. Forrás: MH Műszaki Technikai Szolgálatfőnökség. 
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juk annak rögzítését, hogy az eszköz alkalmas a katasztrófák során el-
szennyeződött vízhálózat helyettesítésére is. Szorosan kapcsolódik ehhez 
a fejlesztéshez a csomagológépek beszerzése. A víztisztító kapacitás, 
mint hozzájárulás a szövetséges műveletekhez, még így is csak félolda-
las marad, mert a vízellátás többi elemét (szállítás, elosztás, tárolás) 
nem tartalmazza. 

A víztisztító századnál rendszerbe állított eszköz honvédségi meg-
rendelésre készült, így ez a típus a kereskedelmi forgalomban nem kapha-
tó, csak a Magyar Honvédség használja. Hasonló – de elsősorban sósvi-
zek tisztítására alkalmas, kevésbé univerzális – típussal rendelkezik a 
kanadai és taiwani haderő. Az eszköz szabvány konténerbe van beépítve, 
azaz szállítása az Európai Uniós szabványoknak megfelelő, szállítható lé-
gi, vízi, köz- és vasúton egyaránt. A rendszer – benne a nyomásvédelem – 
automatikus működtetésű, ami lehetővé teszi a folyamatos működést és 
minimalizálja a kezelői beavatkozást.24  

Az eszköz alkalmas arra, hogy édesvízből, tengervízből és vegyi-, 
sugár- vagy biológiailag szennyezett vízből ivóvizet állítson elő.25 Az így 
létrehozott ivóvíz alkalmas ivásra, főzésre, élelmiszer-készítésre vagy 
egyéb háztartási célra. A nyersvíz mennyisége nem függ a szennyezés 
mértékétől, az ultraszűrő egység optimális kihasználásához 13,5 m3 
nyersvíz szükséges. Az előállított ivóvíz minősége megfelel a magyar 
szabványokban, illetve a szövetségi előírásokban lefektetett követelmé-
nyeknek.26 Az alkalmazott vízkezelő-technológia egyik jellemzője a mi-
nimális vegyszer felhasználás, így az alacsony környezeti terhelés. 

A víztisztító berendezés egyszerűen és gyorsan telepíthető, normál 
üzemi teljesítménye 5 m3/h, extrém üzemben 2,4 m3/h. Az eszközök tele-

                                                      
24 Kiviteli tervdokumentáció Zenon Systems Kft. 2003. Tatabánya. A cég írásbe-
li engedélyével. 
25 Alkalmazható nyersvíz típusok: biológiailag aktív, természetes eredetű vizek; 
természetes szennyeződéseket tartalmazó felszíni vizek, fúrt kutak, ipari vízrend-
szerek; természetes szennyeződéseket tartalmazó sós vizek; tengervíz; egyéb, ol-
dott sókat tartalmazó vizek; vegyi, sugár vagy biológiailag fertőzött vizek.  
26 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet; MSZ 450-1/1989, MSZ 450-2/1991; MSZ 
450-3/1990; STANAG 2136. STANAG 2885. 
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pítéséhez szükséges időt 5 órában határozták meg, majd további 34 órára 
van szükség az ivóvíztermelés megkezdéséhez.27 

Az eszköz energiaellátását egy 64 kW üzemi teljesítményű aggregá-
tor biztosítja, amely messzemenően kielégíti a – nyersvíz minőségétől 
függően – a változó teljesítményigényt. Utóbbit az magyarázza, hogy a 
tisztításhoz ilyenkor különböző szivattyúkat és szűrőegységeket vesz 
igénybe az állomás. Adott esetben lehetőség van külső energia betáplálás-
ra is.  

A kitermelt ivóvíz csomagolását egy tömlőtasakos automata csoma-
gológép segíti. 

Ugyancsak a víztisztítás területére tartozik a MINI–ROWPU típusú 
zászlóalj mobil víztisztító állomás beszerzése és rendszerbe állítása. Az 
eszköz alkalmas zászlóalj méretű kötelékek vízigényének kielégítésére. 

A tábori térvilágító szerelvény is a beszerzéseknek abba a kategóriá-
jába tartozik, amely biztosítja az adott eszköz felhasználását eltérő jellegű 
feladatokban is. A munkahelyek megvilágítására kifejlesztett eszköz al-
kalmazható a béketámogató műveletekben ugyanúgy, mint a katasztrófák 
elleni védekezésben.  

A gépjárműre telepített műszaki mentőfelszerelés olyan korszerű 
eszköz, amely a katonai műveletek széles spektrumában alkalmazható. A 
Magyar Honvédségben már az 1990-es évek közepén megjelent az esz-
köz, mint a műszaki mentő szakcsapatok alapvető felszerelése a kataszt-
rófák elleni védekezésben. A jelenleg rendszerben lévő három eszköz 
mennyiségileg és minőségében is megfelel a követelményeknek. 

A békefenntartó műveletek bizonyították, hogy a katonai művele-
tekben is felértékelődtek a környezetvédelmi rendszabályok. Természetes 
tehát, hogy mindazon eljárások és eszközök, amelyek ezen a területen 
növelik a hatékonyságot, nagy hangsúlyt kapnak. A műszaki támogatás 
szempontjából azért is fontos ez a terület, mert egyrészt a műszaki mun-
kák és a műszaki eszközök egy része erősen hat a környezetre, másrészt a 
szövetséges műveletekben a műszaki támogatás egyik eleme a környe-

                                                      
27 Az üzemszerű működés készenléti idejét a következő módon értelmezzük: feladat 
vétele+készenlét a menet végrehajtására+menet+a körlet berendezése+10 óra a szük-
séges vízmennyiség megtermeléséhez+24 óra áztatásos sterilizálás.  
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zetvédelmi rendszabályok érvényesítése misszió szinten. A terület forrás-
igényét mutatja a 15. ábra. 

Az eltérő nagyságrendek érzékeltetésére érdemes az előzőekben be-
mutatott műszaki támogatási területek forrásigényét közös ábrán is bemu-
tatni. Ezen pontosan látszik, hogy a mozgástámogatás területe 2012 után 
kap kiemelt figyelmet, ami közel 30 milliárdos forrásigényt jelent a kö-
vetkező három évben. Amennyiben ezek a tervek megvalósulnak, úgy 
2015-ig a műszaki támogatás eszközoldalának költsége — a tűzszerész 
eszközök beszerzésére tervezett és az ábrán nem szereplő 2,6 Mrd Ft-al 
együtt — meghaladja a 68 Mrd Ft-ot. Növeli a forrásigényt az a mintegy 
13,5 Mrd Ft is, amely a beszerzett eszközök rendszerbeállítás utáni, teljes 
életciklusra vonatkozó üzembentartási költségeit jelenti (16. ábra). 

A szolgálatfőnökség erőfeszítései ellenére sem megnyugtató a jelen-
legi helyzet ezen a területen. Ennek oka a krónikussá vált forráshiány és 
az ebből következő forráskoncentráció, valamint a műszaki támogatás 
területén is érezhető központi szakmai akarat hiánya.  
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15. ábra. Az általános műszaki támogatási feladatok eszközeinek 
forrásigénye 2006–2015 között28 

                                                      
28 Készítette: Padányi József. Forrás: MH Műszaki Technikai Szolgálatfőnökség. 



 125 

0

2000

4000
6000

8000

10000

12000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2006-2015

fo
rr

ás
ig

én
y 

(m
ill

ió
 F

t)
mozgástámogatás mozgásakadályozás
túlélőképesség növelése általános feladatok

 

16. ábra. A műszaki támogatás területeinek forrásigénye (eszközök) 
2006–2015 között29 

A forráshiány hosszú évek óta lassítja a fejlesztést és korszerűsítést. 
Ez nem azt jelenti, hogy nincs pénz, hanem azt, hogy nincs annyi pénz, 
amennyi biztosítaná az előírt követelményeknek való megfelelést. A szö-
vetségi rendszerben elfogadott (ajánlott) követelmények, a Magyar Hon-
védség alkalmazásából adódó műveleti kritériumok és a nemzeti sajátos-
ságok alapján kialakított készletképzés és készletlépcsőzés követelmé-
nyeinek – ilyen források mellett – soha nem fogunk megfelelni. A terve-
zés alapvető módszere a várható közepes napi felhasználási rátán (a to-
vábbiakban: DOS) alapszik és a 30 napos felhasználásra épül.30 Az állo-
mánytáblás haditechnikai eszközök körében eszköztípusonként 20% 
hadászati, 15% javítási, illetve cserekészletet kell képezni. A központi 
készlet 23 napos, a csapatkészlet 7 napos.31 

                                                      
29 Készítette: Padányi József. Forrás: MH Műszaki Technikai Szolgálatfőnökség. 
30 Napi felhasználási ráta (DOS): egy felhasználó (személy vagy haditechnikai 
eszköz) egy közepes intenzitású műveleti tevékenységre számvetett lőszer, harc-, 
robbanóanyag, fenntartási (javító) anyag és készlet.  
31 Haditechnikai eszközök és anyagi készletek képzésének és lépcsőzésének 
rendje. A Magyar Honvédség Haditechnikai Főnökének intézkedése, 2006. janu-
ár, 2. o. 
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A fenti számvetés alapján készült a 17. táblázat, amelyben összefog-
laljuk az egyik jellemző eszközcsoportra vonatkozó adatokat. A táblázat-
ból látszik, hogy a műszaki zárás meghatározó eszközeinél mekkora a kü-
lönbség a meglévő és szükséges eszközök között és mennyi pénzre lenne 
szükség a hiányzó eszközök pótlására. A közölt adatok a 2005-ben érvé-
nyes árakat tartalmazzák. 

A táblázat szerint csak ezen a területen közel 50 Mrd Ft-ra lenne 
szükség ahhoz, hogy honvédség szinten rendelkezzünk az előírt készle-
tekkel. Ez az összeg akkor sem lesz kevesebb, ha a honvédség létszámá-
nak csökkenése miatt a készletképzés számai változnak, hiszen ugyanak-
kor az árak évről-évre nőnek. 

Eszköz 
Szükséges 
(30 napos 
készlet) 

Meglévő 
Arány 

(%) 
Szükséges pénz 

(Ft) 

GYODA 
(klt) 

22 620 1 500 6,63 2 323 200 000 

HESCO 
(klt) 

22 620 1 500 6,63 844 800 000 

HAK–1M 
(db) 

100 000 430 0,43 35 845 200 000 

IHR 60 (db) 40 000 1 500 3,75 5 005 000 000 
IHR 200 
(db) 

4 500 — 0 1 350 000 000 

JT 2001 
(klt) 

45 570 839 1,84 4 473 100 000 

Összesen   3,21 49 841 300 000 

17. táblázat. A műszaki zárás fontosabb eszközeinek szükséglete és 
forrásigénye32 

Az előírt készletek beszerzésének számvetése szerint – megfelelő 
források esetén – 2015-re elérhető a szükséges szint. Annak a valószínű-
sége azonban minimális, hogy a források rendelkezésünkre fognak állni 
az elkövetkezendő években. A 18. ábra mutatja a műszaki eszközök 
2004–2015 közötti időszakban tervezett, évenkénti beszerzési forrásigé-

                                                      
32 Készítette: Padányi József. Forrás: MH Műszaki Technikai Szolgálatfőnökség. 
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nyét, hozzátéve, hogy a tervek már megszületésük pillanatában – 2003-
ban – is túlzottan optimistának tűntek. 
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18. ábra. A műszaki eszközök beszerzési forrásigénye évi bontásban 
2004–2015 között33 

A forráshiányból következik, hogy a rendelkezésünkre álló anyagi 
eszközöket igyekszünk azokra a területekre koncentrálni, amelyek ki-
emelt figyelmet kapnak az adott időszakban. A prioritás meghatározása 
politikai döntés, amelyhez a szakmának igazodni kell. Napjainkban el-
sőbbséget élveznek a szövetségi és egyéb nemzetközi műveletek, illetve 
felajánlások. Ugyanakkor nem kerülhetünk abba a helyzetbe, hogy el-
hanyagoljuk a hon védelmének kérdését és a katasztrófák elleni védeke-
zésben, vagy a tűzszerész feladatokban előírt kötelezettségeinket. A 
megoldást itt is a többrendeltetésű eszközök jelenthetik, kerüljenek azok 
korszerűsítés, vagy fejlesztés útján a rendszerbe. 

Felhasznált irodalom: 

Könyvek 

1. Bombay László (szerk.): Magyarok az IFOR-ban, SFOR-ban. 
Zrínyi Kiadó, Budapest, 1998. 

                                                      
33 Készítette: Padányi József. Forrás: MH Műszaki Technikai Szolgálatfőnökség. 
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