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MŰSZAKI ESZKÖZÖK A BÉKETÁMOGATÓ  
MŰVELETEKBEN, ÉS A FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI  

II. RÉSZ. 

Horváth Tibor-Padányi József1 

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 ex-
pedíciós műveletek támogatására. A Magyar Honvédség tradíciói, a ka-
tasztrófák elleni védekezésben betöltött évszázados szerepünk üzenete az, 
hogy csak a többrendeltetésű, a műveletek teljes spektrumában alkalmaz-
ható műszaki erők és eszközök képesek a csökkenő lehetőségek mellett is 
megőrizni elismertségünket. 

A fejlesztés lehetséges útja 

A Mabey&Johnson hídkészlet rendszeresítése 

Az előző fejezetekben már ismertettük a Mabey&Johnson hídkészlet 
jellemzőit, alkalmazásának előnyeit és hátrányait. Amikor megfogalmaz-
zuk a hídkészlet beszerzésére vonatkozó javaslatokat, saját tapasztalata-
inkra és a nemzetközi műveletek jellemzőire támaszkodunk.  

A műszaki specializáció kiválasztásánál lényeges szempont volt, 
hogy olyan képességeket vállaljunk, amelyek minőségi hozzájárulást je-
lentenek a Szövetség képességeihez, meglévő tapasztalatokra építenek és 
viszonylag olcsón és gyorsan kifejleszthetők. Ugyancsak fontos szem-
pont az, hogy a fejlesztendő képesség mind a harc-hadművelet, mind a 

                                                      
1 Dr. Horváth Tibor alezredes, PhD., HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, 
Programtervezési és Vezetési Igazgatóság, Tervező és Koordinációs Osztály, 
osztályvezető-helyettes. 
Dr. Padányi József mk. ezredes, PhD., ZMNE Intézményfejlesztési igazgató. 
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béketámogató műveletek, mind a katasztrófák elleni védekezés során fel-
használható legyen. Ebből a szempontból a hídépítő kapacitás fejlesztése 
jó választásnak mondható. A napjainkban folyó katonai műveletek egyik 
jellemzője a csapatok gyors ütemű helyváltoztatása, így a mozgás- és 
manővertámogatás szerepének felértékelődése. Az iraki műveletek tem-
pója – három nap alatt 500 km – azt bizonyítja, hogy harci körülmények 
között is meghatározó jelentőségű a mozgás lehetőségének fenntartása, 
ezen belül pedig az akadályok leküzdésének képessége. 

A béketámogató műveletek egyik – ma már klasszikusnak mondható 
– példája az IFOR-, SFOR-műveletek. Ahhoz, hogy biztonságos környe-
zetet teremtsünk és tartsunk fenn, elengedhetetlen volt a katonai erő je-
lenlétének biztosítása az ország bármely szegletében. Különösen nehéz ez 
olyan körülmények között, amikor több száz híd sérült meg a harcokban. 
Nem véletlen, hogy a Magyar Műszaki Kontingens feladatainak jelentős 
részét a hidak építése és fenntartása jelentette. Itt szerezték meg katoná-
ink azt a tapasztalatot, amelyen a hídépítő kapacitás felajánlása alapszik. 

A mozgásszabadság megteremtése más békefenntartó műveleteknél 
is döntő. A koszovói műveletek előkészítése során, a Macedóniában ál-
lomásozó KFOR-erők műszaki főnöke a következőket mondta: „Nincs az 
a műszaki erő, amely elegendő lenne a csapatok felvonulásának támo-
gatására.”2 

A katasztrófák elleni védekezés során sem nélkülözhetjük a gyors 
helyváltoztatás képességét. A katasztrófasújtotta körzethez való eljutás, a 
területen való szétbontakozás meghatározó a hatékonyság szempontjából. 
Annál is inkább, mert a katasztrófa – fajtától függően persze – jelentős 
mértékben rombolhatja a terület infrastruktúráját, benne a hidakat és uta-
kat. A 2004. évi délkelet-ázsiai tengerrengés elpusztította a tengerparti 
utakat, vasutakat, és a katasztrófa bekövetkezése után hónapokkal is vol-
tak megközelíthetetlen területek. 

A fentieket elfogadva kimondhatjuk, hogy a mozgás- és manővertá-
mogatás (mozgásszabadság) meghatározó a katonai műveletek sikere 
szempontjából, így az ezt támogató képességek fejlesztése minőségi hoz-
zájárulás. Ha a feladatok részleteit vizsgáljuk, az is bizonyossá válik, 
hogy az akadályok leküzdésében a hidak építése, helyreállítása és fenn-
tartása döntő szerepet kap. 

                                                      
2 Flowers, John a KFOR műszaki főnökének közlése. Kumanovo, 1999. március 
20.  
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A Magyar Honvédség szárazföldi csapatainak műszaki támogatási 
feladataiban meghatározó a 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár te-
vékenysége. A dandár képességeinek elemzése tükrözi az egész honvéd-
ség hídépítési lehetőségeit. A dandár több olyan hídépítő kapacitással és 
képességgel rendelkezik, amely a mozgás- és manővertámogatás során 
felhasználható. Fontos ebből a szempontból az, hogy a dandár rendelke-
zik olyan mennyiségű és minőségű pontonkészlettel – valamint kiképzett 
állománnyal – amellyel képes széles folyóakadályok leküzdésére.3 A 
műszaki dandár további kapacitását és képességét jelentik az alacsonyvízi 
hídépítő erők, melyek képesek óránként – amikor minden elő van készít-
ve – 9 m hosszú fahíd építésére. Ez egy olyan speciális terület, amely 
Bosznia-Hercegovinában – sajátos körülmények és követelmények között 
– igen jól vizsgázott. 

A következő fontos eszköz a TMM típusú kísérőhíd, melyből jelen-
leg 6 készlet, készletenként 40 m (4x10 m) van a dandárnál. A híd teher-
bírása lánctalpas eszközök esetén 60 t, kerekes járművek áthaladásánál 11 
t. A készletekből legfeljebb kettő építhető egybe, így az áthidalható ma-
ximális akadályszélesség 70 m, a maximális mélység – konstrukciós 
okokból – 3 m. A TMM típusú hídkészlet és szállítójárművei – KRAZ–
255 és KRAZ–260 – elöregedtek, gazdaságossági és környezetvédelmi 
okokból el kell gondolkodnunk cseréjükön. Egy szállítójármű lecserélése 
a gépjármű tenderben szereplő H 25 típusú Rába teherautóval 90 M Ft. 

Látható, hogy a hídépítő kapacitások és képességek területén a mű-
szaki dandár ellentmondásos képet mutat. Míg a széles víziakadályok le-
küzdésére rendelkezik megfelelő erőkkel és eszközökkel, addig a kisebb 
akadályok áthidalása nehézségekbe ütközik. Különösen igaz ez arra az 
esetre, amikor a katonai hidakon civil forgalom is van.  

Hazánkban a modernizálás egyik útja lehet a Mabey&Johnson cég 
által gyártott elemes fémhíd, amely számos olyan tulajdonsággal bír, 
amelyek kielégítik a XXI. század Magyar Honvédségének követelménye-
it is. Ez a hídanyag gyakorlatilag az egész világon elterjedt, elsősorban ott 
alkalmazzák, ahol viszonylag gyorsan (néhány nap) alatt kell, több évre 
szóló áthidalást létesíteni, mert elöregedett vagy rombolt állandó hidak 

                                                      
3 A három PMP típusú készlettel áthidalható egy több, mint 600 m szélességű fo-
lyóakadály, amelyen így 60 tonnás járművek haladhatnak át. A boszniai és hazai 
tapasztalatok azt mutatják, hogy bár az eszköz nem fiatal – 1965-ben állt rendszer-
be – gondos karbantartással hosszú ideig üzemeltethető.  
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kiváltására van szükség és nincsenek meg az állandó híd építésének 
pénzügyi vagy technikai feltételei.4 

Ahhoz, hogy a Mabey&Johnson hidak építésében és bontásában 
megszerzett tapasztalatainkat, azaz a képességet megőrizzük, szükség 
lenne – a gyakorláshoz és az esetleges telepítéshez egyaránt – megfelelő 
mennyiségű hídanyagra.  

A NATO a Balkán-félszigeten folyó műveleteket – a katonai híd-
anyagok biztosítása szempontjából – egységes egészként kezeli és ennek 
fényében tervezi az afganisztáni műveletek hídanyag biztosítását is. Az 
IFOR-, SFOR-, KFOR-műveletek műszaki támogatásának már az elmúlt 
években is egyik kulcskérdése volt a Mabey&Johnson hídkészletek fel-
használása. A Boszniában lebontott Mabey&Johnson hidak anyagát – át-
vizsgálás után – át kellett szállítani a Koszovóban zajló műveletek támo-
gatására, illetve megtiltották nem katonai célú felhasználásukat. A 
tartalékként visszatartott 180 m hídanyagot három részre osztották: 60 m-
t tartalékoltak a fő ellátási útvonalakon jelentkező váratlan esetekre; 60 
m-t a rossz állapotú közúti hidak esetleges kiváltására; 60 m-t a hídhely-
reállítások során szükséges kerülőutak berendezésére. 

Napjainkra a helyzet annyiban változott, hogy az SFOR-műveleteket 
átvette az Európai Unió, így a NATO katonai elemek – többek között a 
Plocében települt hídanyagraktár – visszakerült Olaszországba. A NATO 
illetékes szerveinek véleménye szerint a jelenlegi hídanyag kapacitások 
képesek kiszolgálni a relatíve kisebb hídanyag igényt, amely a KFOR, il-
letve az ISAF részéről jelentkezik. Ugyanakkor fontosnak tartják, hogy az 
esetleges jövőbeni műveletekhez legyen megfelelő hídépítő képesség és 
hídanyag. 

Ezen a ponton találkozott a magyar törekvés és a NATO elkép-
zelése. A NATO-illetékesek egyetértenek azzal a magyar törekvéssel, 
hogy – kiképzési célokra – 20 m (7 mező), Mabey&Johnson hídanyag ke-
rüljön a műszaki dandárhoz, a következő feltételekkel: 

• A hídanyagot mindenkor olyan állapotban kell tartani, hogy az te-
lepíthető legyen a NATO által kívánt helyen; 

                                                      
4 Boszni-Hercegovinában 28 ilyen hidat építettek a műszakiak. Forrás: Deák Fe-
renc: A Mabey&Johnson hídkészlet ismertetése a bosznia-hercegovinai tapaszta-
latok alapján. Haditechnika, 1999. április–június. 25. o. 
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• A hídanyag NATO-tulajdon marad; 

• A hídanyag Szentesre szállításának költségei a magyar felet terhe-
lik;  

• A hídépítéshez szükséges speciális emelők, görgők, egyéb szer-
számok és kiegészítők nem részei a felajánlásnak, azokat a ma-
gyar félnek a gyártól kell megvásárolnia. 

Számításaink szerint ez a változat 13 M Ft költséget jelentene. A 
másik lehetőség egy teljes hídanyag megvásárlása közvetlenül a gyártól. 
A cég ajánlata egy 60 m hosszú, MLC 80/110, 4,2 m széles, LSB típusú 
hídszerkezetre, 450 M Ft (1. számú ábra). 

Gazdaságossági szempontból, rövidtávon a kiképzési célokra való 
bérlés tűnik elfogadhatónak. Ugyanakkor ez nem jelent hosszabb távon 
megnyugtató helyzetet, mert a hídanyagot bármely pillanatban bevethetik 
valamelyik műveletben, azaz kiképzést alapozni erre nagyon nehéz. Az is 
nyilvánvaló, hogy a 60 m megvásárlása – bár egyszeri nagyobb beruházás 
– még a szükséges szállítótér biztosításával is olcsóbb, mint a meglévő 
TMM-készletek felújítása és új autók beszerzése. A fenntartási szem-
pontok is a 60 m hídanyag megvásárlása mellett szólnak. 

Harcászati szempontból a TMM–hidak gyors telepítése nagyon elő-
nyös, de ezt a hatékonyságot csökkenti a korlátozott áthidalási képesség 
és akadálymélység. A Magyar Honvédség tervezett alkalmazási feladata-
iban — béketámogatás, katasztrófák elleni védekezés – ezek az előnyök 
kevéssé érvényesíthetőek. 

1. számú ábra 
A hídépítő kapacitás három változatának jellemzői5 

 TMM-készlet
(4 gép) 

modernizálása
20 m M&J 60 m M&J 

Kor 30-35 év 5-10 év Új 
Forgalom katonai katonai/civil katonai/civil 
Szállítás önjáró 30 t raktér 100 t raktér6 

                                                      
5 Készítette: Padányi József. 
6 A panelek befoglaló méretei lehetővé teszik a 6-12 m-es platón, 6-12 m-es ISO-
konténerben, illetve a STANAG 2832B vasúti kocsikon történő szállítást. 
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 TMM-készlet
(4 gép) 

modernizálása
20 m M&J 60 m M&J 

Építés gépi kézi/gépi kézi/gépi 
Építési idő 72 perc 40 fő kézzel 8 

óra 
40 fő kézzel 20 
óra 

Terhelhetőség (MLC) 60/11 80/100 80/100 
Áthidalható távolság 39 m 20 m 60 m 
Akadály mélysége 3 m-ig nincs korlát nincs korlát 
Tulajdon Honvédség NATO Honvédség 
Ár 360 M/klt 13 M 450 M 

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a 60 m Mabey&Johnson híd-
anyag megvásárlása, olyan hosszú távú előnyt jelentene, amelynek pil-
lanatnyilag nincs alternatívája. Ezzel megalapozódik a hídépítő képes-
ség és kapacitás, illetve felsejlik egy NATO-szintű Hídépítő Kiképző 
Központ víziója is. 

A gyorstelepítésű műanyag elemek 

A gyorstelepítésű műanyag szőnyeg széleskörű alkalmazását rend-
kívüli ellenálló képessége és könnyű telepíthetősége indokolja. A sűrű 
szövésű polyester szőnyeg kopásálló, magas hőmérsékleten is megőrzi 
rugalmasságát, a kenő- és üzemanyagokkal szemben ellenálló. Barázdált 
felülete csökkenti a tűzveszélyt, a rugalmas kivitel lehetővé teszi az 
egyenetlen felületre való telepítést. Kerekes és lánctalpas járművek egy-
aránt használhatják, megengedett felületi terhelése 12 N/mm2. Telepítése 
nem igényel különleges ismereteket vagy egyedi eszközöket, visszatele-
pítése gyors, szállítása és tárolása egyszerű. A műanyag szőnyeg mosha-
tó, egyéb karbantartást nem igényel. A különböző elemek műanyag pán-
tokkal összekapcsolhatóak, a széleken extra erősítéssel készülnek, a 
talajhoz fémtüskékkel rögzíthetők. Egyes típusoknál üveggyapot és szén-
szálas megerősítést is alkalmaznak.7 

                                                      
7 A MOBI–MAT gyorstelepítésű műanyag szőnyegre vonatkozó információkat a 
DESCHAMPS cég bocsátotta rendelkezésünkre.  
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A gyorstelepítésű műanyag szőnyeg — típustól függően — telepít-
hető kézzel és géppel. A táborhelyek berendezése során használt elem 
egység 18-73 kg, a helikopter-leszállóhelyek kialakítására használt elem 
56,5-149 kg, az utak megerősítésére alkalmas elem 82–555 kg, a nehezen 
járható terepen alkalmazható elem 441-1035 kg, a nyompálya elem 4,5-
11 kg, míg az akadályok leküzdése során használt elem 14 kg. A gépi te-
lepítést meggyorsítja annak a tömlőnek a használata, amelyet a szőnyeg-
gel együtt hajtanak fel.  

Telepítéskor a jármű kompresszora levegőt nyom a tömlőbe, amely 
így kigördíti a szőnyeget. Kézi telepítésnél a tömlőt műanyag szalagok 
helyettesítik. A felületek kialakítása olyan, hogy csökkenti a megcsúszás 
veszélyét és a gumikerekek esetleges kipörgésénél a veszélyes felmele-
gedést. 

A kiegészítő elemek között találunk szállítóhevedereket, fémtüské-
ket és csomagoló zsákokat. Gyártják fehér, tábori zöld, piros és barna 
színben. 

Az eszköz jól alkalmazható az ideiglenes jelleggel kialakított kato-
nai táborok berendezése során. Az elemek összekapcsolásával tetszőle-
ges méretű terek alakíthatók ki, a barázdált felület biztonságosan járható 
és könnyen takarítható. Az itt alkalmazható típusok mérete és tömege le-
hetővé teszi azt, hogy kézi erővel telepítsék.  

A békefenntartó műveletekkel szemben támasztott egyik fontos kö-
vetelmény a mozgékonyság megteremtése és fenntartása. Ennek megfe-
lelően a helikopterek meghatározó szerepet játszanak az ilyen művele-
tekben. A gyorstelepítésű műanyag szőnyeg alkalmazásával lehetővé 
válik a helikopterek igénybevétele olyan területeken is, ahol eddig ez 
gazdaságossági vagy repülésbiztonsági okokból nem volt lehetséges. Az 
eszköz kézzel telepíthető a megfelelően előkészített talajra. A színes mű-
anyag felület megkönnyíti a tájékozódást, így növeli a leszállóhely biz-
tonságát. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a tábori repülőtér minden 
eleme – leszállóhelyek, parkolók, utak, karbantartó pontok, lerakatok, pi-
henősátrak, vezetési pontok – berendezhető a műanyag szőnyeggel.        
(2. ábra).8 

                                                      
8 A Macedóniában állomásozó békefenntartó erők helikopteres egységei évek óta 
használják a műanyag szőnyeget. A kumanovói repülőtéren helikopter leszálló-
helyek tucatjait rendezték be ezzel az eszközzel. 
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2. számú ábra. Helikopter leszállóhely berendezése9 

Az eszközt a haditengerészet is alkalmazza. A tengerparti föveny 
megerősítése nagyon fontos a kirakásra váró járművek szempontjából. A 
műanyag szőnyeg lehetővé teszi azt, hogy a vízijárművekről közvetlenül 
a partra hajtsanak a kerekes és lánctalpas járművek. 

A nehezen járható útszakaszok megerősítése, járhatóvá tétele is a 
mozgásszabadság megteremtését szolgálja. A műanyag szőnyeg alkalma-
zása lehetővé teszi a felázott utakon való haladást, a csúszós emelkedők 
(max: 20%) könnyebb leküzdését, kisebb vízfolyásokon a gázlóátkelő-
hely megerősítését, az intenzív katonai forgalomnak kitett talajutak álla-
gának megőrzését. A műanyag elemek felhasználhatók az elakadt jármű-
vek mentése során, vagy a terepen ideiglenesen kialakított munkahelyek 
kényelmének és élettartamának növelésére is. 

Az eszköz alkalmas a különböző akadályokon és zárakon való átha-
ladás megkönnyítésére. A drótakadályokon átvetve lehetővé teszi annak 
gyors és biztonságos leküzdését (3. sz. ábra). 

                                                      
9 Az ábra eredetije a DESCHAMPS cég fényképes ismertetőjében található. 



 76

 

3. számú ábra. Drótakadály leküzdése műanyag szőnyeg alkalma-
zásával10 

A gyorstelepítésű műanyag szőnyeget évek óta alkalmazzák a világ 
különböző pontjain. Tucatnyi ország hadseregénél van rendszeresítve és 
sikerrel használják a különböző nemzetközi katonai műveletekben.11 

A gyorstelepítésű elemek másik csoportja a fémből, vagy műanyag-
ból készült, útfelületek megerősítésére, járhatóságának növelésére al-
kalmas eszközök. Közös jellemzőjük, hogy telepítésük gyors és egyszerű, 
teherbírásuk lehetővé teszi a nagytömegű harci technika áthaladását, élet-
tartamuk magas.12 

                                                      
10 Az ábra eredetije a DESCHAMPS cég fényképes ismertetőjében található. 
11 Az eszköz rendszerben van az ausztrál, belga, brit, francia, görög, olasz, nor-
vég, svéd, amerikai, holland, brazil, indiai, pakisztáni és japán szárazföldi erők-
nél, számos ország légierejénél és haditengerészeténél. 
12 A Magyar Honvédség műszaki támogatásának gyakorlatában is történtek kísér-
letek a műanyagok alkalmazására, felületek megerősítésében (méhsejt alakú mű-
anyag térburkoló), és óvóhelyek építése során. Bővebben lásd: GULYÁS András: 
Műanyagok a katonai útépítésben. Műszaki Katonai Közlöny, 2004. 1–4. sz. 147–
172. o. és GULYÁS András–VAS József: Katonai építményekhez alkalmazható 
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Kiemelkednek közülük a műanyag alapú geotextíliák, amelyek alapanya-
ga közönséges polimer. A geotextíliák nagyon sok követelménynek felel-
nek meg egyidejűleg. Ilyenek a vízáteresztő képesség, a szűrőképesség, a 
fagyállóság, a hőállóság, a súly, a vegyi és fizikai ellenálló képesség és a 
megfelelő húzószilárdság. Felhasználhatók földtámfalak megerősítésére, 
erődítési építmények állóképességének növelésére, hadiutak megerősíté-
sére. A geotextíliák alkalmazásának további előnye a gazdaságosság, a 
környezetvédelmi szempontok érvényesülése, a gyors és egyszerű tele-
píthetőség.13  

Ugyancsak itt kell említenünk a műanyag függönyöket, amelyek a rálátás 
ellen védenek, illetve csökkentik a szilánkhatást és a lökőhullám kö-
vetkezményeit is. (4. és 5. számú ábrák). Hátrányuk, hogy alkalmazásuk 
esetén gondoskodni kell a szellőztetésről. 

 

4. számú ábra. 

 Árok védelme vízszintesen telepítet műanyag függönnyel14. 

                                                                                                                
geoműanyagok felhasználhatóságának néhány kérdése. Műszaki Katonai Közlöny, 
2004. 1–4. sz. 173–183. o. 
13 Hubina István: A geotextíliák alkalmazhatóságának lehetőségei a műszaki biz-
tosítási feladatok végrehajtásában. Egyetemi doktori értekezés, Zrínyi Miklós 
Katonai Akadémia, Budapest, 1994. 
14 Goudreau, Alain: Force Protection Against Enhanced Blast [CD]. Elhangzott a 
Constant Makefast 2004. konferencián, Brno, 2004. június 20–25. 
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5. számú ábra. 

Fedezék védelme függőlegesen telepített műanyag függönnyel15. 

Könnyűszerkezetes elemek 

A mobilitás, az erők és eszközök gyors telepítése állandó követel-
mény, amikor a korszerű haderőről beszélünk. A műszaki támogatás 
gyakorlatában is egyre inkább teret nyernek ezek az igények annak el-
lenére, hogy eszközeink döntő többsége – a feladatok jellegének megfe-
lelően – igen robosztus. A hagyományos harctevékenység során elvég-
zendő nagy tömegű földmunka nagy teljesítményű nehéz technikát 
igényel. A katonák és az eszközök védelme szintén masszív akadályok és 
építmények létesítését követeli meg. Mindez megnehezíti a gyors telepí-
tést és az eszközök mozgatását. A nemzetközi katonai műveletek elemzé-
se során már szóltunk róla, hogy a megnövekedett támadási ütemet a ne-
héz műszaki technika nem tudta követni, a légi szállítás pedig csak 
néhány ország haderejének áll rendelkezésére. Mindezek abba az irányba 
mutatnak, hogy igény van a könnyű, gyorsan telepíthető és egyszerűen 
mozgatható eszközök rendszerbe állítására.  

                                                      
15 Goudreau, Alain: Force Protection Against Enhanced Blast [CD]. Elhangzott a 

Constant Makefast 2004. konferencián, Brno, 2004. június 20–25. 
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A Magyar Honvédség gyakorlatain látott – sok esetben a helyszínen 
talált anyagokból barkácsolt – műszaki elemek mellett megjelentek a kor-
szerű ipari módszerekkel készült, tömeggyártásra alkalmas, megfelelő 
harcászat-technikai paraméterekkel bíró eszközök.16 Egyik képviselőjük a 
Fábiszer Kft. által fejlesztett eszközcsalád, amellyel bevallottan a béke-
fenntartó erők lehetőségeit kívánják növelni. 

Az eszközök jellemzői: 

• Szabvány konténerbe csomagolható, szállítható; 

• A szerkezeti elemek tömege és mérete olyan, hogy két fővel va-
lamennyi szerkezet megépíthető, az építés nem igényel különös 
szakértelmet; 

• A szerkezetek minimális karbantartást igényelnek, hosszú ideig 
tárolhatóak, korrózióvédelmük, felületi kezelésük lehetővé teszi a 
szélsőséges időjárási viszonyok közötti alkalmazást.17 

Többfunkciós torony 

A műszaki támogatás gyakorlatában számos esetben kell őrtornyot, 
figyelőt építeni, akár a katonai vagy menekülttáborokban, akár az ellen-
őrző áteresztő pontok berendezése során (6. számú ábra). A torony al-
kalmas figyelésre, híradástechnikai eszközök elhelyezésére, reflektorok, 
hangszórók felszerelésére. Adott esetben berendezhető tüzelőállásnak is.  

A vizsgált eszközcsaládban fejlesztett torony vasráccsal ellátott dup-
la falai között elhelyezett homokzsákok, vagy farönkök biztosítják a meg-
felelő védelmet. 

                                                      
16 A Cooperative Light (1995) nemzetközi gyakorlaton katonáink felépítettek 
egy Ellenőrző Áteresztő Pontot. Az 5 m3 faanyag, a 40 db betonakadály és több 
ezer homokzsák beépítéséhez öt munkanap, 40 fő és több munkagép kellett. Be-
látható, hogy a műveletek során ritkán adódik ennyi idő egy ilyen feladat végre-
hajtására.  
17 Molnár Sándor: Új típusú erődítési elemek a békefenntartásban [CD]. Elhang-
zott a Defence Technology 2004. konferencián, Budapest, 2004. április 19–20.  
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A hideg ellen a belső falakra helyezhető hőszigetelő bélés, homok-
vihar ellen ponyvák védenek. Mindkét esetben plexiablakot kell használ-
ni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüzelőállás 

A föld felszínére telepített tüzelőállásokkal szemben követelmény a 
jó kilátás és kilövés, a lövedékek, valamint repeszek elleni megbízható 
védelem (7. számú ábra). A vizsgált szerkezetű tüzelőállás alkalmas a tá-
borok védelmének megerősítésére, ellenőrző áteresztő pontok vagy víz-
tisztító állomás védelmére. 

A fémszerkezet kettős fala feltölthető homokzsákokkal, majd stabili-
zálható geotextíliával. A szerkezet tetejére szintén homokzsák kerül. A 
belső vonalvezetés olyan, hogy a közvetlen belövést megakadályozza, a 
belső fal a bejáratnál robbanó eszközök repeszei ellen véd.  

 

 

 

 

 

6. számú ábra. Többfunkciós torony 
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7. számú ábra. Tüzelőállás.18 

Kiegészítő mobil elemek 

Ahhoz, hogy egy ellenőrző áteresztő pont, vízellátó állomás vagy 
katonai tábor beléptető rendszere hatékonyan működjön, további kiegé-
szítő elemekre is szükség van. Az ismertetett rendszer része a mobil for-
galomlassító útakadály, a személy- és gépjármű forgalom terelésére al-
kalmas korlátok, akasztók és sorompók. (8. számú ábra). 

8. számú ábra. Mobil kordonrács. 

                                                      
18 A 6. és 7. 8. számú ábrákat készítette: Fábiszer Kft.  
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Összegzés, javaslatok 

Azok a változások, amelyek az utóbbi tíz évben történtek, nagy ki-
hívást jelentenek és változtatást igényelnek az elméletben és gyakorlat-
ban egyaránt. A Magyar Honvédség reformja és a béketámogató művele-
tekben való fokozott részvételünk azok az alapvető körülmények, 
amelyek befolyásolják ezt a változtatást. Azok a tapasztalatok, amelyeket 
eddig szereztünk megfelelő alapot jelentenek ehhez a munkához. Meg 
kell kezdeni ezeknek a tapasztalatoknak a tudományos igényű, rendszer-
szemléletű feldolgozását, mind a honvédség, mind a szakcsapatok szint-
jén. 

Az általunk ismertetett – és a gyakorlatban kipróbált – műszaki 
eszközök és felszerelések beváltak a harc-hadművelet és a béketámogató 
műveletekben egyaránt. Ez, és személyes tapasztalataink bátorítanak 
arra, hogy javasoljuk ezeknek az eszközöknek a beszerzését és rendszer-
be állítását. 

Az új műszaki eszközök és felszerelések egyúttal újszerű alkalmazá-
si elvek meghonosítását is jelentik. A magyar sajátosságoknak megfelelő 
alkalmazási elvek kidolgozásával nem kell megvárnunk az eszközök be-
érkezését, hiszen gazdag tapasztalatokat szereztünk ezen a területen 
Bosznia-Hercegovinában. 

Mindent meg kell tennünk azért, hogy megőrizzük azt a szellemi ka-
pacitást, amelyet a békefenntartó műszaki katonák felhalmoztak az el-
múlt hat évben. Sajnos a gyakorlat azt mutatja, hogy ezen a téren óriási 
pazarlás folyik. 

A tapasztalatok rendszerezésével, feldolgozásával és értékelésével 
párhuzamosan folytatni kell az új ismeretek bevitelét az oktatás minden 
szintjére és formájába.  

A tanulmányunkban vizsgált kérdések akkor is aktuálisak marad-
nak, ha a Magyar Honvédség átalakításának problémái ma még háttér-
be szorítják a tudományos igényű vizsgálódást. Az előttünk álló években 
– és ehhez nem kell nagy jóstehetség – a Magyar Honvédség a béketá-
mogató műveletekben kell, hogy helyt álljon. 

Az új eszközök rendszerbe állítását azok a tapasztalatok igazolják, 
amelyeket a missziókban szereztünk. A béketámogató műveletek tapasz-
talatai azt mutatják, hogy a hídépítő kapacitás felajánlása minőségi hoz-
zájárulás a Szövetség képességeihez, mert meglévő tapasztalatokra épít, 
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viszonylag olcsón és gyorsan fejleszthető, vagy korszerűsíthető. Ugyan-
akkor hatékony is, hiszen mind a harc-hadművelet, mind a béketámogató 
műveletek, mind a katasztrófák elleni védekezés során felhasználható.  

A Magyar Honvédség hídépítő kapacitása modernizálásának egyik 
iránya lehet a Mabey&Johnson hidak rendszeresítése. 60 m 
Mabey&Johnson logisztikai hídanyag megvásárlása olyan hosszú távú 
előnyt jelentene, amelynek pillanatnyilag nincs alternatívája. Ezzel 
megalapozódik egy korszerű hídépítő képesség és kapacitás, illetve meg-
teremtődik egy NATO-szintű Hídépítő Kiképző Központ létrehozásának 
esélye.  

A mozgás- és manővertámogatás másik fontos területe a terep meg-
erősítését szolgáló gyorstelepítésű műanyag elemek. A nagy szilárdságú, 
kopásálló, környezetbarát, gyorsan telepíthető és felszedhető eszközök új 
dimenziót nyitottak a műszaki támogatásban. Ide tartoznak a túlélőképes-
ség fokozását szolgáló műanyag elemek is, mint a mesterlövész elleni há-
ló és a műanyag függöny. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy több fi-
gyelmet érdemelne az a kutatás, amelyet a Magyar Honvédség műszaki 
szakemberei végeztek az elmúlt évtizedben a geotextíliák alkalmazása te-
rületén.  

Ugyancsak hazai fejlesztés az a műszaki támogatás több területén 
is hatékonyan alkalmazható könnyűszerkezetes eszközcsalád, amely ki-
vitelezésénél, tömegénél és szerelhetőségénél fogva alkalmas a nagyobb 
mobilitás biztosítására. Az eszközök további előnyei, hogy korszerű ipari 
módszerekkel készültek, tömeggyártásra alkalmasak és megfelelő har-
cászat–technikai paraméterekkel rendelkeznek.  
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