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Kovácsházy Miklós1 

A MAGYAR PÁNCÉLAUTÓ-GYÁRTÁS ÉS –
FEJLESZTÉS TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE 1916-2016 

Absztrakt 
Az első magyar tervezésű és gyártású páncélautók 1915-ben jelentek 
meg. Hosszú kihagyást követően napjainkban ismét páncélvédett 
járművek (VZF, RDO KOMONDOR) készülnek hazánkban. 

Kulcsszavak: magyar hadiipar, páncélautó-gyártás, Rába Zrt., 
Gamma Zrt. 

Bevezetés 

Már az első világháború elején megjelentek a csatatereken a felde-
rítés, illetve a gyalogság és a lovasság elleni harctevékenység céljá-
ból teherautók, személyautók megerősített alvázára rögzített géppus-
kákkal, ágyúkkal felszerelt védett katonai gépjárművek, azaz a pán-
célozott kerekes harcjárművek, a páncélautók. Frontszolgálatuk ta-
pasztalatai igazolták az új eszköz létjogosultságát. A világháborús 
tapasztalatokra támaszkodva a húszas években a Rába Vp. páncél-
autó kifejlesztésére került sor. 1938-ra készült el a második világhá-
borút végigharcoló Csaba páncélautó-család. A háborút követően 
több elhalt tervezet után a D-442 Felderítő Úszó Gépkocsi (FUG), 
illetve a D-944 Páncélozott Szállító Harcjármű (PSZH) gyártása jel-
lemezte ezt a területet. 

1. Történelmi áttekintés 

A magyar harcjármű-gyártásban a kerekes páncélozott harcjármű-
vek készítése egészen 1915-re nyúlik vissza, amikor az egykori Ma-
gyar Automobil Gyár Rt. budapesti telephelyén Romanic Branko szá-
zados és Fellner Simon mérnök-igazgató egy Mercedes személyautó 
megerősített alvázára a gyalogsági lövedékek és a tüzérségi repe-
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szek ellen védelmet nyújtó döntött páncéllemez-felépítményű páncél-
autót készített.  

 
1. ábra. A ROMFELL-I páncélautó. A képen jól érzékelhető a felfelé 

szélesedő döntött páncéllemez-felépítmény 

A ROMFELL elnevezésű harcjármű fő fegyverzetét egy, a kocsitest 
tetején elhelyezett páncélozott forgótoronyba épített 8 mm-es 
Schwarzlose géppuska képezte. A második hazai készítésű kerekes 
páncélozott harcjármű-típus egy Austro-Fiat 18/c 2t teherautó alvázra 
épített Junovitz páncélautó volt. Ebből a típusból 3 db-ot Fiat, 1 db-ot 
Sauer, 1 db-ot Berna-Perl, illetve 1 db-ot Prága alvázra építettek 
(más források szerint készült egy hetedik példány is Büssing PS al-
vázon; a szerkesztő megjegyzése).  

 
2. ábra. Az Austro-Fiat 18/2t alvázra épített Junovitz-féle páncélautó 
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1917-ben a ROMFELL felépítményét egy, az előzőnél erősebb és 
nagyobb teljesítményű motorral szerelt teherautó alvázára építették 
át a háborús sérülések kijavítását követően, majd ROMFELL-II néven 
vetették ismét harcba. A két magyar páncélautó-típus világháborúban 
betöltött szerepe igazolta az új harceszköz létjogosultságát. Ezen 
tapasztalatok alapján 1924-ben a Magyar Vagon- és Gépgyárban 
Rába-V teherautó-alvázra készítették a Rába Vp. páncélozott fel-
építményű járművet.2 Ez alapvetően rendőrségi járműnek készült, 
felépítménye nem hadicélú páncéllemezzel került leburkolásra. 

 
3. ábra. A Rába Vp. páncélgépkocsi (rendőrségi jármű) 

A ’30-as évek elején a magyar páncélozott harcjármű-gyártás fej-
lődését nagymértékben mozdította előre a Straussler Miklós és a 
Weiss Manfréd Rt. (WM) között létrejött kapcsolat. Straussler Miklós 
1934-ben bízta meg a gyárat az elő-tervei alapján kialakított páncél-
autó (AC-I, AC-II) kifejlesztésével is.3 Straussler elő-tervei alapján a 
WM mérnökei elkészítették a részletes tervdokumentációt, és legyár-
tották a prototípusokat. A fejlesztések hazai eredménye az AC-III 
páncélautó volt. Kipróbálására – majd 16 db-os gyártására – Angliá-
ban került sor.  

                                                           
2  Dr. Varga A. József A magyar autógyártás p.50-52. 
3  Haris Lajos – Haris Ottó A Straussler-tervezőiroda működése a Weiss Manfred 

Rt. keretében Haditechnika XXXVII. évf. 2003. október-december 
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4. ábra. Az AC-II páncélgépkocsi 

A fejlesztések hazai eredménye – az AC-III –alapján - a Csaba 
páncélautó-család volt. A kor színvonalának megfelelően döntött, 
szegecselt páncéllemezekből, az aknák és robbanószerkezetek kon-
centrált robbanó-sugár energiájának elosztása céljából közel teljes 
„V” kialakítású haspáncélzattal rendelkező, többfeladatú páncélozott 
harcjármű a neki szánt feladatkörben megállta a helyét a második 
világháborúban. A Csaba tapasztalatait felhasználva a WM-ben 
1943-ban elkészítették a Hunor kétéltű páncélgépkocsi előzetes ter-
veit, melynek kifejlesztését a világháborús hadihelyzet és az azt kö-
vető időszak elsodorta. A tervek 1946-ban – Straussler útján – Angli-
ába kerültek, ahol azokat a Saladin és a Saracen páncélozott harc-
járművek kialakításához használták fel.4 

 
5. ábra. Csepel könnyű felderítő páncélos (attrap) nyitott és zárt aj-

tókkal a HTI udvarán 
                                                           
4  Haris Lajos – Haris Ottó A Hunor úszó páncélautó terve Haditechnika XXXVIII. 

évf. 2004. október-december p.55-56. 
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1948-ban a hadvezetés részéről ismét felmerült egy kerekes pán-
célozott felderítőjármű igénye. A Járműfejlesztési Intézet a már gyár-
tásban lévő Csepel hajtáslánc-elemekből felépülő, az egykori Csaba 
formáját felidéző Csepel könnyű felderítő páncélos gépkocsi terveit 
készítette el. A tervezet végül gyártásba nem került. A HTI-nél elké-
szült egy fa attrap a Daróczy úton, azonban a programot 1951-ben 
végül leállították. 

Közel tíz évvel később készült el a Magyar Vagon- és Gépgyárban 
Csepel hajtáslánc-elemek felhasználásával a D-442 Felderítő Úszó 
Gépkocsi (FUG). (A szovjet BRDM-2 járműhöz hasonló kialakítású 
járműnél a tornyot elhagyták. A tetőlemez eltolását követően egy nyi-
tottan elhelyezett géppuskát alkalmazhattak. A két mankókerék szov-
jetek által alkalmazott segédhajtását kiiktatták. – Szerk.) A Magyar 
Néphadseregen kívül (726 db) az NDK-nak és Csehszlovákiának is 
szállítottak 1574 db-ot. VS-FUG jelzéssel vegyifelderítő változata is 
készült a járműnek. 

 
6. ábra. A D-442 FUG páncélozott felderítőjármű (KM) 

A FUG-ot 1969-ben követte a D-944 Páncélozott Szállító Harcjár-
mű (PSZH). E két típus érdekessége, hogy azok a korábbi „V” kialakí-
tású has- és oldalpáncélzat helyett függőleges lemezekből felépülő 
páncéltesttel rendelkeztek. 

A hetvenes évek elején készült el a PSZH-3 tengelyes változat ter-
ve, illetve annak egy teljesen új vonalvezetésű, 4 tengelyes továbbfej-
lesztett változatának elő-tervei is. Sajnálatosan e két tervezet sem 
került gyártásba.5 

                                                           
5  Dr. Varga A. József A magyar autógyártás p.50-52. 
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7. ábra. A D-944 PSZH páncélozott felderítőjármű (KM) 

2. Páncélautó-gyártás a rendszerváltás után 

Hazánkban a rendszerváltást követően a járműipar széttagolásával 
a nagy múltú, a Néphadsereg, majd a Magyar Honvédség igényeit 
kielégítő járműgyárak (Csepel Autó, Ikarus stb.) megszűntek, vagy 
másodlagos – kiszolgáló – szerepet játszanak napjainkra. (A Rába 
Rt.-vé alakult, melynek részét képezi a Rába Járműgyártó üzletág és 
a hátsóhíd-gyártás is.) Pedig mind nagyobb részben magyar gyártású 
harcjárművek létjogosultságát a nemzeti védelmi feladatok ellátásával 
kapcsolatos nemzetközi példák is alátámasztják. Számos nemzet 
igyekszik elsődlegesen a saját iparára támaszkodni a szövetségesi 
kötelezettségeik keretein belül. A védelmi kiadások jelentős részét 
ezzel a magyar gyártó és szolgáltató iparban lehetne elkölteni, mely-
nek eredményeként azok a magyar államkasszába kerülnének visz-
sza. 

Az elmúlt évek eredményei azt mutatják, hogy a magyar 
ipar/hadiipar ma ismét rendelkezik azzal a képességgel, amely egy 
járműcsalád fejlesztéséhez és gyártásához, hosszútávú üzemben 
tartásához, majd későbbi korszerűsítéséhez szükséges. 
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A MAGYARORSZÁGON GYÁRTOTT KEREKES PÁNCÉLOZOTT HARC-
JÁRMŰVEK 1915-TŐL NAPJAINKIG 

FŐBB ADATOK 
1. táblázat 

Típus Gyártási 
év Gyártó Alváz Motor 

Romfell-I páncél-
gépkocsi 1915 

K. u. K. 
Werkstatten-

Kraftwagen No. 
39 Depot  

37/95 PS Mer-
cedes 1910-

1914 

4 ütemű, vízhű-
téses, 4 henge-
rű, benzinüzemű 

Romfell-II páncél-
gépkocsi 1917 

K. u. K. 
Werkstatten-

Kraftwagen No. 
39 Depot  

Fiat 18/C 2t 
4 ütemű, vízhű-
téses, 4 henge-
rű, benzinüzemű 

Junovitz P. A. 
páncélgépkocsi 1916 

Resicai Állami 
Vas- és Gép-

gyár 

Austro-Fiat TV 
2 model 1910 

4 ütemű, vízhű-
téses, 4 henge-
rű, benzinüzemű 

Rába V. P. pán-
célgépkocsi 1924 

Magyar 
Waggon- és 

Gépgyár 

Rába V teher-
gépkocsi 

4 ütemű, vízhű-
téses, 4 henge-
rű, benzinüzemű 

AC-I páncélgép-
kocsi 1934 Weiss Manfréd 

Rt. 
önhordó pán-

céltest 

4 ütemű, vízhű-
téses, 4 henge-
rű, benzinüzemű 

AC-II páncélgép-
kocsi 1935 Weiss Manfréd 

Rt. 
önhordó pán-

céltest 

4 ütemű, vízhű-
téses, 8 henge-
res, benzinüze-

mű 

39M Csaba felde-
rítő páncélgépko-

csi 
1939 Weiss Manfréd 

Rt. 
önhordó pán-

céltest 

4 ütemű, vízhű-
téses, 8 henge-
res, benzinüze-

mű 

40M Csaba pa-
rancsnoki páncél-

gépkocsi 
1940 Weiss Manfréd 

Rt. 
önhordó pán-

céltest 

4 ütemű, vízhű-
téses, 8 henge-
res, benzinüze-

mű 
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A MAGYARORSZÁGON GYÁRTOTT KEREKES PÁNCÉLOZOTT HARC-
JÁRMŰVEK 1915-TŐL NAPJAINKIG 

FŐBB ADATOK 
1. táblázat (folytatás) 

Típus Gyártási 
év Gyártó Alváz Motor 

Hunor 1943 Weiss Manf-
réd Rt. 

önhordó 
páncéltest 

2 db 4 ütemű, víz-
hűtéses, 8 henge-
res, benzinüzemű 

D-442 Felderítő Úszó 
Gépkocsi 1961 

Magyar Va-
gon- és Gép-

gyár 

önhordó 
páncéltest 

4 ütemű, vízhűté-
ses, 4 hengerű, 

dízelüzemű 

D-944 Páncélozott 
Szállító Harcjármű 1969 

Magyar Va-
gon- és Gép-

gyár 

önhordó 
páncéltest 

4 ütemű, vízhűté-
ses, 4 hengerű, 

dízelüzemű 

Páncélozott Szállító 
Harcjármű-2 1971 

Magyar Va-
gon- és Gép-

gyár 

önhordó 
páncéltest 

4 ütemű, vízhűté-
ses, 6 hengerű, 

dízelüzemű 

3 tengelyű Páncélo-
zott Szállító Harcjár-

mű 
1972 

Magyar Va-
gon- és Gép-

gyár 

önhordó 
páncéltest 

4 ütemű, vízhűté-
ses, 6 hengerű, 

dízelüzemű 

Rába H860.01 Védett 
Zárt Felépítményű 
csapatszállító gép-

jármű 

2010 
Rába Jármű-
ipari Holding 

Nyrt.  

Rába 
H18.240 

DAEZ-111  

4 ütemű, vízhűté-
ses, 6 hengerű, 

dízelüzemű 

Komondor RDO-3921 2013 Gamma Mű-
szaki Zrt. 

önhordó 
páncéltest 

4 ütemű, vízhűté-
ses, 6 hengerű, 

dízelüzemű 
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A MAGYARORSZÁGON GYÁRTOTT KEREKES PÁNCÉLOZOTT HARC-
JÁRMŰVEK 1915-TŐL NAPJAINKIG 

FŐBB TELJESÍTMÉNYADATOK 
2. táblázat 

Típus 

Motor-
teljesítmény Tömeg 

Fajlagos mo-
tor-

teljesítmény 
Kerékképlet 

Úszó-
képesség 

[kW] [LE] [t] [kW/t] 
össz. kerék 

x hajtott 
kerék 

Romfell-I pán-
célgépkocsi 66,7 90 5 13,33 4x2 nem 

Romfell-II pán-
célgépkocsi 32,6 44 3,5 9,31 4x2 nem 

Junovitz P. A. 
páncélgépkocsi 29,6 40 3 9,88 4x2 nem 

Rába V. P. 
páncélgépkocsi 25,9 35 7 3,70 4x2 nem 

AC-I páncél-
gépkocsi 63,0 85 5 12,59 4x4 nem 

AC-II páncél-
gépkocsi 74,1 100 5 14,81 4x4 nem 

39M Csaba 
felderítő pán-
célgépkocsi 

66,7 90 6,4 10,42 4x4 nem 

40M Csaba 
parancsnoki 

páncélgépkocsi 
66,7 90 6,2 10,75 4x4 nem 
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A MAGYARORSZÁGON GYÁRTOTT KEREKES PÁNCÉLOZOTT HARC-
JÁRMŰVEK 1915-TŐL NAPJAINKIG 

FŐBB TELJESÍTMÉNYADATOK 
2. táblázat (folytatás) 

Típus 

Motor-
teljesítmény Tömeg 

Fajlagos mo-
tor-

teljesítmény 
Kerékképlet 

Úszó-
képesség 

[kW] [LE] [t] [kW/t] 
össz. kerék 

x hajtott 
kerék 

Hunor 2 x 
66,7 2x 90 n.a. n.a. 6x6 igen 

Csepel könnyű 
felderítő pán-

célos gépkocsi 
59,3 80 6 9,88 4x4 nem 

D-442 Felderí-
tő Úszó Gép-

kocsi 
81,5 110 6,3 12,93 4x4 igen 

D-944 Páncé-
lozott Szállító 

Harcjármű 
81,5 110 7,6 10,72 4x4 igen 

Páncélozott 
Szállító Harc-

jármű-2 
170,2 229,8 15 11,35 8x8 igen 

3 tengelyű 
Páncélozott 

Szállító Harc-
jármű 

170,2 229,8 n.a. n.a. 6x6 igen 

Rába H860.01 
Védett Zárt 

Felépítményű 
csapatszállító 

gépjármű 

220,7 298 21,25 10,39 6x6 nem 

Komondor 
RDO-3921 251,9 340 17* 14,81** 4x4 nem 

*  megengedett maximális tömeg, a legkisebb menetkész tömeg 14,82 t  
(a lektor megjegyzése) 

**  a legkisebb menetkész tömegre vetítve 16,99 kW/t (a lektor megjegyzése) 
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A MAGYARORSZÁGON GYÁRTOTT KEREKES PÁNCÉLOZOTT HARC-
JÁRMŰVEK 1915-TŐL NAPJAINKIG 

FŐBB MÉRETADATOK 
3. táblázat 

Típus 

hossz szél. mag. hasmag. teng. 
száma 

teng. 
táv 

legnagyobb 
sebesség 

úton 

hatótáv 
úton 

[mm] [mm] [mm] [mm] [db] [mm] [km/ó] [km] 

Romfell-I pán-
célgépkocsi 5670 1800 2480 360 2 3580 40 150 

Romfell-II 
páncélgépkocsi 5370 1800 2480 360 2 3550 35 340 

Junovitz P. A. 
páncélgépkocsi 5690 1900 2550 410 2 3900 35 340 

Rába V. P. 
páncélgépkocsi 5945 1940 3030 425 2 4100 20 120 

AC-I páncél-
gépkocsi 4700 2100 2300 280 2 3500 85 n.a. 

AC-II páncél-
gépkocsi 4750 2300 2330 280 2 3000 90 200 

39M Csaba 
felderítő pán-
célgépkocsi 

4520 2100 2370 330 2 3000 65 200 

40M Csaba 
parancsnoki 

páncélgépkocsi 
4520 2100 3100 330 2 3000 70 200 
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A MAGYARORSZÁGON GYÁRTOTT KEREKES PÁNCÉLOZOTT HARC-
JÁRMŰVEK 1915-TŐL NAPJAINKIG 

FŐBB MÉRETADATOK 
3. táblázat (folytatás) 

Típus 

hossz szél. mag. hasmag. teng. 
száma 

teng. 
táv 

legnagyobb 
sebesség 

úton 

hatótáv 
úton 

[mm] [mm] [mm] [mm] [db] [mm] [km/ó] [km] 

Hunor 5980 2800 2640 500 3 1800 n.a. n.a. 

Csepel könnyű 
felderítő pán-

célos gépkocsi 
4300 2000 2065 340 2 3200 n.a. n.a. 

D-442 Felderí-
tő Úszó Gép-

kocsi 
5790 2420 1910 370 2 3200 80 500 

D-944 Páncé-
lozott Szállító 

Harcjármű 
5690 2500 2300 400 2 3350 80 500 

Páncélozott 
Szállító Harc-

jármű-2 
7480 3000 2450 450 3 

1400/ 
1950/ 
1400 

80 n.a. 

3 tengelyű 
Páncélozott 

Szállító Harc-
jármű 

n.a. 2500 2300 400 4 n.a. n.a. n.a. 

Rába H860.01 
Védett Zárt 

Felépítményű 
csapatszállító 

gépjármű 

7710 2430 2920 400 3 3500/ 
1350 n.a. 600 

Komondor 
RDO-3921 6830 2500 2815 413* 2 3900 110** 800 

* a híd alatt; a páncéltest alatt 550 mm 
** szabályozott érték (a lektor megjegyzése) 
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3. Megváltozott biztonságpolitika körülmények és fe-
nyegetettség 

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez (NATO; North Atlantic 
Treaty Organisation) (1999), illetve az Európai Unióhoz (EU) (2003) 
történő csatlakozásunkat követően a Magyar Honvédség (MH) a 
misszióban résztvevő alegységeinél jelentkező feladatok végrehajtá-
sa közben a személyi állomány túlélési esélyeinek fokozását tűzte ki 
céljául, a NATO és az EU személyi védettség növelésére vonatkozó 
irányelveknek megfelelően. A szembenálló felek által egyre nagyobb 
számban alkalmazott aknák, házi készítésű, rögtönzött robbanó-
anyagok (IED; Improvised Explosive Device), illetve a kézifegyverek, 
gránátvetők fejlődése és elterjedése miatt szükségessé vált a korábbi 
utólagos páncélzattal ellátott harcjárműveknél védettebb, veszélyes 
környezetben is alkalmazható járművek kifejlesztése. Ezt az igényt 
csak fokozta a különleges műveleti, illetve műszaki mentési felada-
tokra kijelölt alegységek tevékenységének megjelenése, a logisztikai 
ellátási lánc biztosításának fokozott szükségessége. 

Napjaink páncélozott harcjárműveivel szemben támasztott igénye-
ket a modern háborúk során alkalmazott harceljárások változása 
eredményezte. A technológiai fejlődéssel sokat változott például az 
alkalmazott páncélanyagok minősége, kialakítása, vastagsága. Az 
egyszerű öntött vagy hengerelt vas-, acéllapokat jobb ballisztikai tu-
lajdonsággal rendelkező, tömegében kisebb, különböző rétegelt, öt-
vözött és összetett anyagok váltották fel, előtérbe kerültek a kerámia, 
kompozit megoldások. Igaz, ezen megoldások elterjedésének valam-
ennyire gátat szab a megkövetelt technológiák bonyolultsága és az 
alapanyag, valamint a kialakítás költségessége. A műveleti tapaszta-
latok ezen felül módosításokat eredményeztek más rendszerekben is, 
például a korai szakaszban alkalmazott merevhidas futóműveket nap-
jainkra a legtöbb gyártó független felfüggesztésű megoldásokra cse-
réli ki, ezzel csökkentve a súlypont magasságát, növelve a stabilitást.  

Ezért a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) pályázati keretek 
között biztosított támogatással segítette a kor kihívásainak és a MH 
lehetőségeinek figyelembe vételével létrehozott Védett Zárt Felépít-
ményű (VZF) csapatszállító, valamint az RDO-3221 moduláris ballisz-
tikai védelemmel ellátott ABV (atom-, biológiai-, vegyi-) felderítő jármű 
fejlesztését. Ezt követően 2012-ben a Gamma Műszaki Zrt. és az 
akkor még önálló Respirátor Zrt. (2015-ben a Respirátor Zrt. beolvadt 
a Gamma Műszaki Zrt.-be) a „Piacorientált kutatási-fejlesztési tevé-
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kenység támogatása a közép-magyarországi régióban” és a „Terepjá-
ró, ballisztikai védelemmel ellátható, többcélú jármű-család fejleszté-
se, 4x4 kerékképletű beteg-/sebesült-/sérültszállító és 6x6 kerékkép-
letű bázisjármű kialakítása” című pályázatok keretében folytatta a 
járműcsalád további elemeinek fejlesztését. 

4. A Rába Védett Zárt Felépítményű csapatszállító gép-
járműve 

A járműgyártásban nagy hagyományokkal rendelkező Rába Jár-
műipari Holding Nyrt. 2010-ben a Rába H18.240 DAEZ-111 típusú 
terepjáró-alvázon alakította ki a VZF (Védett Zárt Felépítményű) vé-
dett, logisztikai járművet. Az eszköz önálló egységként kialakított, 
páncélozásra alkalmas vezetőfülkével és a rakfelületen magas szintű 
ballisztikai (lövedék és repesz), akna, illetve aszimmetrikus hadvise-
lésben elterjedten alkalmazott rögtönzött robbanószerek (IED) elleni 
védelmet biztosító, járműre szerelhető, személyszállító felépítmény-
nyel rendelkezik.  

A VZF felépítmény hordozására a RÁBA H18.240 DAEZ-111 típu-
sú EURO-4 környezetvédelmi kategóriájú, páncélozásra alkalmas 
fülkével ellátott, speciális segédalvázzal szerelt katonai terepjáró bá-
zisjármű került kifejlesztésre. A gépjármű fülkéjére a RÁBA-MAC vé-
delmi készlet integrálható, ezáltal a fülkében és a VZF-ben utazó 
személyi állomány azonos ballisztikai védettséget élvez.  

A felépítmény alapvetően két fő részből: az utastérből, valamint a 
gépészeti- és málhatérből áll. A felépítmény kialakításánál fogva vé-
dettséget nyújt az ABV szennyező anyagok káros hatásai ellen. Az 
utastérben kétoldalt szimmetrikusan az egyenletes terheléseloszlás 
érdekében 6-6 db biztonsági ülés van a vázszerkezetbe integrált rög-
zítési helyekre beépítve.  

A VZF mindkét oldalfalán 3-3 db lövedék- és repeszálló üveg került 
beépítésre – csakúgy, mint a hátfalon elhelyezett ajtón –, melyek biz-
tosítják a kilátást a környezetre. A felépítmény tetején található az 
osztottan előre-hátra nyitható búvónyílás.  

Az akna elleni védelem meghatározó részét képezi a felépítmény 
alsó részén a „V” alakú homogén haspáncél, amely oldalra elvezeti a 
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jármű alatti robbanások során keletkezett gázok energiáját.6 A VZF 
nagyszilárdságú acélból készült hegesztett vázszerkezetre épült. A 
felépítmény ballisztikai és repeszállósági védelmét a különleges acél-
lemez-kompozit elemek biztosítják.  

 
8. ábra. RÁBA H-18.240 Védett Zárt Felépítmény 

A felépítmény a kiegészítő védelem nélkül is biztosítja az alkalma-
zói igényeknek megfelelően elvárt NATO STANAG 4569 szerinti bal-
lisztikai alapvédelmet. Az előírt védettségi szint biztosítása érdekében 
a felépítményen megfelelő mennyiségű és kialakítású rögzítő szem 
található, amelyekre egyszerűen, oldható kötéssel szerelhetők fel a 
kiegészítő panelek. Az alkalmazói követelményeknek megfelelő ma-
gasabb védelmi szint biztosítása érdekében, a VZF bármilyen méret-
hez igazítható, acél-kerámia kompozit védelmi panelekkel lett felsze-
relve. A VZF védelmi rendszerének moduláris felépítése – magasabb 
védettség iránti alkalmazói igény esetén – további panelek felszerelé-
sét teszi lehetővé.7 

                                                           
6  Szabados Péter Az új páncélozott RÁBA Védett Zárt Felépítményű csapatszállí-

tó gépjármű missziós feladatokra Haditechnika XXXVIII. évf. 2014. évi 2-3. sz. p. 
50 és 49. 

7  Uo. 
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5. Az RDO Komondor többcélú páncélvédett járműcsa-
lád 

5.1. Az RDO Komondor páncélozott jármű kifejlesztésének előz-
ményei 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) pályázati felhívására si-
keresen megépített RDO-3221 ABV jármű tapasztalataira építve 
2012-ben a Gamma Műszaki Zrt. és a Respirátor Zrt. együttműkö-
désben megkezdte a Komondor járműcsalád további elemeinek fej-
lesztését.8 

 

 
9. ábra. A Komondor járműcsalád három változata (jobbról balra): 

a 3221, a 3921 és a 3932 típusjelzésű páncélozott járművek 
 

Az 1920-ban alapított Gamma Műszaki Zrt.9 már az ötvenes évek-
től folyamatosan részt vett a Magyar Honvédség vegyifelderítő jármű-
veinek kialakításában, az első évtizedekben a járművekbe épített mé-
rőműszerek gyártásával. 2001-ben a HM ArmCom Zrt.-vel együttmű-
ködésben, a VS-BRDM járművek korszerűsítésének keretében új, 
korszerű ABV-felderítő rendszert alakított ki. Ezt 2007-ben a HM 
                                                           
8  Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása a közép-

magyarországi régióban pályázat keretében. 
9  Fő profilja a méréstechnika, környezetvédelmi katonai és polgári célú vegyi-, 

illetve sugárzásmérő, felderítőeszközök gyártása.  



179 

Currus Zrt. alvállalkozójaként BTR-80 (BTR-80VSF) bázisán fejlesz-
tették tovább. Azonban ezek a járművek nem tették lehetővé egyes, 
már napjainkra alapkövetelménynek számító ABV- felderítő képessé-
gek befogadását. 2007-ben HM Currus Zrt.-nél elindult egy új könnyű 
vegyifelderítő jármű fejlesztése, amely már alkalmas lehetett volna a 
napjainkban alkalmazott műszerezettség befogadására, azonban 
nem rendelkezett ballisztikai és akna elleni védelemmel. Mi több, kül-
földi megkeresés történt komplex ABV-felderítő jármű szállítására, 
azonban annak - hazai gyártású bázisjármű hiányában - versenyké-
pességi okokból nem tudtak megfelelni. Így igény jelentkezett egy 
nagy teherbírású, összkerék-meghajtású, többcélú, a követelmé-
nyeknek megfelelő ballisztikai és akna elleni védelemmel rendelkező 
terepjáró tehergépkocsi elkészítésére. Az 1920-ban alapított Gamma 
Műszaki Zrt. és az 1928-ban alapított Respirátor Zrt.10 ezért 2007-ben 
stratégiai partnerséget11 kötött, és célul tűzte ki egy olyan Magyaror-
szágon tervezett és gyártott járműcsalád kifejlesztését, amely alkal-
mas az MH igényeinek kielégítésére, ugyanakkor műszaki paraméte-
reiben és árában is versenyképes a nemzetközi piacon. 

 
10. ábra: Az RDO Komondor 3221 páncélozott jármű látványterve 

(fegyverállvánnyal és kiegészítő páncélzattal)12 

 
                                                           
10  Fő profilja az egyéni gázálarcok, légzőkészülékek, munka- és vegyivédelmi fel-

szerelések, mérőeszközök gyártása, járműintegrációs feladatok, járműgyártás. 
11  2015. február 09-i hatállyal a Respirátor Zrt. egybeolvadt a Gamma Műszaki 

Zrt.-vel, Gamma Műszaki Zrt. néven. 
12  Az eddig kivitelezett Komondor járműveken nincs specifikus fegyverállvány, 

csak előkészítés annak befogadására, a vevői igények alapján. 
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A családelvűség megteremtésével a szerteágazó polgári (kataszt-
rófavédelmi, mentő–vontató, terepjáró alváz) és katonai (felderítő, 
csapatszállító, sebesültszállító, lövész, mentő–vontató, parancsnoki 
jármű, önjáró alváz) igények kielégíthetőek. Ez a gyártói és a fel-
használói oldalnak egyaránt számos előnyt nyújt, mint a hatékonyabb 
kiszolgálási rendszer, csereszabatos alkatrészek alkalmazásának 
vonatkozásában, mint egységes kiképzési, és fenntartási körülmé-
nyek, valamint üzemeltetési környezet megteremtése viszonylatában. 

 
11. ábra. A Komondor páncélozott jármű 3221 jelzésű változata  

tereppróbán 

5.2. A járművel szemben megfogalmazott elvárások 

A korszerű haderőknek a csapat- és anyagszállítási, vontatási, 
valamint speciális fegyvernemi feladatainak végrehajtása érdekében 
nélkülözhetetlenek az olyan rendszeresített, összkerék-meghajtású, 
páncélozott terepjáró gépjárművek, amelyektől elvárt minden olyan 
menetakadály leküzdése, ahol embercsoportok együttes és 
folyamatos mozgása még lehetséges. A járműnek biztosítania kell a 
kezelőállomány és a szállított személyek megkövetelt szintű védelmét 
(mind szennyezett terepszakaszon, mind fegyverekkel, 
robbanószerekkel szemben), miközben meg kell őriznie a mobilitást 
akár nehezen járható terepen is, bármely év- és napszakban, 
valamint bármilyen időjárási körülmények között. 
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A megfogalmazott főbb követelmények között: 

 a rossz minőségű utakon és rossz időjárási körülmények ese-
tén is kielégítően működő erőátviteli rendszer;  

 kiemelkedő akadályleküzdő képesség (mellső, hátsó terepszög, 
lépcsőmászó képesség, szabad hasmagasság, gázlóképes-
ség); 

 meghatározott fizikai paraméterek (hossz, szélesség, magas-
ság, tömeg);  

 a kiemelkedő manőverező képesség (fordulási sugár, emelke-
dő leküzdő képesség, oldaldőlés);  

 ballisztikai és akna elleni, valamint ABV védettségi előírások;  

 illetve egyéb alkalmazás-specifikus előírások (hasznos teherbí-
rás, max. sebesség, hatósugár, speciális berendezések, málha- 
elhelyezés) szerepelt.  

További igény volt a könnyen karbantartható, tisztítható és gazda-
ságosan fenntartható, egyszerű, a külső mechanikai és vegyi hatá-
sokkal szemben ellenálló kialakítás.  

Az új páncélozott járműnek képesnek kellett lennie a különleges 
felhasználói igényéket kielégítő, a szakmai feladatok eredményes 
végrehajtásához szükséges kiegészítő berendezések és szerelvé-
nyek, valamint azok kezelőállományának és felszereléseinek befoga-
dására.  

A Komondor kifejlesztését természetesen alapos kutatási tevé-
kenység előzte meg, melynek része volt a világ katonai járműgyártá-
sában uralkodó tendenciák feltérképezése, valamint a hasonló ren-
deltetésű, páncélvédelemmel ellátott járművek (pl. MaxxPro, Cougar, 
RD család, Bushmaster, Oshkos) megismerése. Ezek az eszközök is 
családelven alapuló, mind ballisztikai, mind akna elleni védelemmel 
ellátott, speciális szakfeladatok ellátására is alkalmas járművek.  

A közel azonos követelményekből adódóan az eszközök hozzáve-
tőleg megegyező műszaki paraméterekkel, menettulajdonságokkal 
rendelkeznek, valamint hasonlóság fedezhető fel a külső megjelené-
sükben, felépítésükben, illetve a felhasznált anyagok, részegységek 
tekintetében is.  
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12. ábra. Az RDO-3221 Komondor páncélozott jármű a járműcsalád 

első tagja 

5.3. Az első Komondor páncélozott jármű 

Az RDO13-3221 Komondor nevű könnyű-páncélvédettséggel ren-
delkező, moduláris ballisztikai védelemmel ellátott ABV- felderítő jár-
mű fejlesztését a Gamma Zrt. a Respirátor Zrt.-vel együttműködés-
ben kezdte meg. A megvalósítás során vegyivédelmi szakmai igé-
nyek kérdésében az egyik konzultációs partner az MH 93. Petőfi 
Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj volt. A Komondor ABV-felderítő jármű 
prototípusa 2011-ben készült el.  

A speciális célra kialakított jármű alapját egy nagy mozgékony-
sággal rendelkező 4x4 kerékképletű bázisjármű biztosítja, melyen 
különböző alegység, szakcsapat igényeit kielégítő eszköz alakítható 
ki. A konstrukció robosztus külsővel rendelkezik, mégis megjelenésé-
ben közelebb áll a polgári életben is megtalálható eszközökhöz.14 
Logisztikai szempontból ideális méretekkel és tömeggel rendelkezik, 

                                                           
13  Az RDO rövidítés a termék design neve: a Respirator Design Office rövidítése, 

mivel a járművet a Respirátor cég tervezte meg. 
14  Ez nagyon fontos olyan feladatkörökben, ahol a megfelelő védettségi szint meg-

léte mellett inkább a polgári személyekkel való érintkezés van előtérben (ka-
tasztrófavédelem, CIMIC műveletek, polgári érdekű tűzszerész feladatok). 
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a vasúti, vízi, illetve C-17 típusú repülőgéppel történő15 légi szállítása 
különös előkészítés nélkül megoldható. 
 

 
13. ábra. Az ABV felderítő változat az RDO-3221 Komondor páncélo-

zott harcjármű bázisán került kialakításra 

 A jármű speciális önhordó felépítménye az alkalmazott anya-
goktól függően különböző szintű akna elleni védelmet biztosít. A Ko-
mondor egy úgynevezett MRAP (Mine Resistant Ambush Protected - 
aknabiztos, rajtaütésvédett) jármű. A jármű páncélteste teljes hosz-
szában ”V” kialakítású, amivel a jármű alatt aktivált aknák, vagy az 
aszimmetrikus hadviselésben elterjedten alkalmazott rögtönzött rob-
banószerek robbanási energiáját oldalra tereli. Ezt az energiaelterelő 
hatást csak a páncéltestre kívülről rögzített futóművek csökkentik va-
lamelyest. 

A jármű a gyártó szerint egyszerre nyújt ballisztikai és aknarobba-
nás elleni védelmet (alapkialakításban STANAG 4569 szerint 3. szin-
tű ballisztikai és 2a/b akna elleni), valamint védettséget különféle ABV 

                                                           
15  A megfogalmazott harcászati-műszaki követelményeknek megfelelően. A C-17-

es szállítórepülőgép belmagassága (3800 mm), lehetővé teszi a Komondor elő-
készítés nélküli légi szállítását, míg a C-130J belmagassága (2740 mm) miatt a 
kiálló műszereket, felépítményeket le kell szerelni. Emellett a Komondor jármű-
vek tetején helikopteres függesztésre alkalmas pontok vannak kialakítva. 
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behatásokkal szemben. A működőképesség fenntarthatósága érde-
kében a jármű felszerelhető automata tűzoltó berendezéssel, ami a 
küzdőtérben, a motortérben és a gumiabroncsok felett elkülönítetten 
képes kifejteni tűzoltó hatását. 

5.4. A próbák 

A prototípus mozgékonysággal kapcsolatos vizsgálatait a TÜV-
Rheinland-KTI Kft. szakemberei végezték el. A Komondor vizsgálatai 
- maximális megengedett össztömeggel és egyes esetekben 
vontatmánnyal - több útvonalon is végrehajtásra kerültek. A próbák 
2011 decembere és 2012 júliusa között zajlottak, és a próbakocsi 
összesen közel 5 600 km-t futott. A terepjárási vizsgálatokat 
szélsőséges terepviszonyok között teljes terheléssel végezték a 
konstrukciós megoldások és az alkalmazói követelményeknek való 
megfelelés ellenőrzése céljából. Ezeket a próbákat többségében a 
tököli repülőtér, illetve az Écsen található Rába-ring területén 
hajtották végre. A tényleges hatósági vizsgálatok mellett elvégezték a 
jármű összehasonlító járműdinamikai szimulációs vizsgálatát, 
valamint a terepjárási képességek meghatározását labor- és 
terepkörülmények között.  

A szimulációs eredmények alátámasztották az écsi tesztpálya 
akadályain tapasztaltakat (szinusz-hullám, eltolt szinusz-hullám, há-
romszög pálya, árokáthidalás, emelkedő-leküzdés, kettős sávváltás). 
A Komondor terepjárási képességének laborvizsgálatai a NATO 271 
modellhez hasonló Magyar Mozgékonysági Modellel (HMM) lettek 
elvégezve, míg a terepvizsgálatokat a Szent István Egyetem Jármű-
technikai Tanszék bevonásával az egyetem próbaútjain hajtották vég-
re. Mindkét vizsgálat igazolta a jármű tervezése során előzetesen 
megállapított paramétereket. A szimulációs vizsgálatok során a Ko-
mondor bázisjármű egyenértékű, sőt, számos esetben jobb értékelést 
kapott, mint az összehasonlításban szereplő MaxxPro Dash, Cougar 
és Bushmaster járművek. A tartampróbák során a jármű az előzete-
sen megfogalmazott műszaki követelményeket - mint például a me-
nettulajdonsági értékek, kapaszkodó- és terepjáróképesség, vonóerő 
- felülmúlva kiválóan megfelelt. A próbák és vizsgálatok során felme-
rült műszaki hibák, illetve az eredményekből adódó konstrukciós vál-
toztatási javaslatok nem igényeltek komolyabb módosításokat. A pro-
totípus a próbafutásokat követő műszaki átvizsgálás és visszaellen-
őrzés alapján a további üzemeltetésre alkalmasnak bizonyult.  
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14. ábra. A Komondor páncélozott harcjármű 3221 jelzésű változatá-

nak nézeti rajza (kiegészítő páncélzattal) 

A próbakocsi ballisztikai védettségével kapcsolatos vizsgálatát a 
Polgári Kézilőfegyver és Lőszer Vizsgáló kft. szakemberei végezték 
el. Ezek során nem a komplett járművet, hanem a páncéltest szerke-
zetével és anyagával megegyező kialakítású próbadarabot vizsgál-
ták. A próbapáncélzaton végrehajtott lőkísérletek jó eredménnyel zá-
rultak. Igazolták, hogy a felépítésében moduláris jellegű eszköz pán-
céltestének kialakításához felhasznált alapanyagokból kialakított 
konstrukció páncélvédettsége ballisztikai hatásokkal szemben eléri a 
NATO STANAG 4569–ben meghatározott 3. szintet.  

5.5. A Komondor típusváltozatai 

A korábbi Respirátor Vegyvédelmi és Tűzvédelmi Zrt.16 vezetése 
és szakemberei részéről már az RDO-3221 típusnevű „Terepjáró, 
moduláris ballisztikai védelemmel ellátott ABV felderítő jármű” fejlesz-
tése kezdetén megfogalmazódott az az elképzelés, hogy nem csupán 
egy páncélozott járművet, hanem egy egész járműcsaládot hozzanak 
létre. A fejlesztési folyamat meggyorsítása és teljesebbé tétele érde-
kében a Respirátor Zrt. pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv 
keretében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból a „Piacori-
entált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása a közép-

                                                           
16   2015. február 09-i hatállyal a Respirátor Zrt. egybeolvadt a Gamma Műszaki 

Zrt.-vel, Gamma Műszaki Zrt. néven. 
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magyarországi régióban” tárgyú kiírásra (KMR_12_2), amelyet el is 
nyert.  

A Gamma Műszaki Zrt. a Respirátor Zrt.-vel együttműködve terep-
járó, ballisztikai védelemmel ellátható, többcélú jármű-család fejlesz-
tése keretében a 4x4 és 6x6 kerékképletű bázisjármű kialakításának 
fejlesztését 2012-ben kezdte meg. Első lépésként azok az általános 
műszaki követelmények kerültek megfogalmazásra, melyek alapér-
telmezettek mindegyik jármű esetében, legyen az 4x4 vagy 6x6 ke-
rékképletű, egyszerű szállító-, vagy különleges kialakítású, esetleg 
csere-felépítményes, többfunkciós eszköz. Ilyen alapkövetelmény 
többek között a megfelelő teljesítmény-arány, a terepjárást biztosító 
megfelelően méretezett kerékfelfüggesztés és rugózás, az automati-
zált hajtáslánc, az aknák elleni védelmet biztosító „V” kialakítású he-
gesztett, önhordó páncéltest, a lövedékálló üvegek, a személyzet vé-
dettségét biztosító belső burkolatok, speciális energiaelnyelő ülések, 
túlnyomásos, vegyi-biológiai szűréssel és klimatizálással ellátott ve-
zető- és küzdőtér. Ezek az elképzelések tükröződnek az elkészült, 
illetve gyártás alatt álló prototípusokon. 

 

15. ábra. Az RDO-3221 Komondor páncélozott jármű a járműcsalád 
elsőként kifejlesztett típusa volt 

A különleges kialakítású jármű fejlesztésében és gyártásában a 
Gamma Zrt. vezetésével 74 hazai cég több mint 220 dolgozója (köz-
tük 65 mérnök) vett részt. A járműcsalád első prototípus eszközének 
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tekinthető RDO17-3221 ABV (Atom, Biológiai, Vegyi) Komondor gyár-
tása során a kitűzött követelményeknek való megfelelést szem előtt 
tartva a hangsúly a megfelelően erős, önhordó páncéltest és a jármű-
családra jellemző egyedi megjelenés kialakítására helyeződött. A bá-
zisjármű tervezése és gyártása a Respirátor Zrt.-nél történt. 

Az első prototípusnál az erőátviteli rendszer elemeinek nagy részét 
(motor, váltómű, mellső és hátsó hidak, kormánymű) polgári kereske-
delemben is kapható IVECO és ZF részegységek tették ki. A merev-
hidas futómű-kialakítás mellett szólt, hogy az - igény esetén - hazai 
gyártásból is hozzáférhető (Rába). Az igényeknek megfelelően az 
erőátvitelhez egy 3 fokozatú ZF osztóművet illesztettek, a váltó Trigon 
automatizálást kapott. A kecskeméti, valamint a budapesti Knorr - 
Bremse gyár és fejlesztő központ a Respirátor Zrt. szakembereivel 
szoros együttműködésben alakította ki a bázisjármű ABS-el kiegészí-
tett fékrendszerét.  

 

16. ábra. A Komondor járműcsalád RDO-3221paksi átalakított válto-
zata az RDO-3221 RFV 

A jármű elektronikus rendszerének kialakításában a SILEX Kft 
szakemberei működtek közre, míg a páncéllemezek megmunkálásá-
ra, a különféle alkatrészek gyártásába különböző hazai kisvállalko-
                                                           
17  Az RDO rövidítés a termék design neve: a Respirator Design Office rövidítése, 

mivel a járművet a Respirátor cég tervezte meg. 
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zások is bevonásra kerültek. A katonai eszközökkel szemben megkö-
vetelt terepjárási képességek biztosítása érdekében a jármű speciáli-
san katonai célokra fejlesztett Michelin XML2 gumiköpenyekkel lett 
felszerelve, ami egyaránt jól alkalmazható homokos laza, köves, szik-
lás, valamint műúti körülmények között is. 

Ezt követően kezdődtek meg a 2012. év során az RDO Komondor 
típusnevet viselő járműcsalád további tagjainak fejlesztései. Az RDO-
3221 páncélozott jármű kialakításakor szerzett tapasztalatok alapján 
már más koncepció mentén indult el a járműcsalád további változata-
inak tervezése. Míg az első járműnél a kereskedelemben kapható 
erőátviteli egységek kialakítása befolyásolta a felépítmény kialakítá-
sát, addig az új eszközöknél már a megfogalmazott követelmények-
hez és az adott típusváltozathoz legjobban illeszkedő részegységek 
beszerzése volt a cél. (Ez a folyamat egyes esetekben az adott be-
szállítóval történő hosszas egyeztetésekkel, közös fejlesztések és 
módosítások során valósult meg.) A járműcsalád továbbfejlesztése és 
gyártása alapvetően hazai mérnöki tevékenység és az egyre bővülő 
hazai beszállító ipar bevonásával történt. Azonban egyes fődarabok, 
alkatrészek megtervezése és beszerzése csak külföldi partnerek köz-
reműködésével oldható meg.  

 
17. ábra. Az RDO-3921 Komondor könnyű- páncélvédettségű csa-

patszállító/egészségügyi jármű (Gamma) 
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18. ábra. A Komondor RDO-3921 AMB sebesült-kimenekítő, -szállító 
változata 

A korábbi változatnál megszerzett tapasztalatok alapján két külön-
leges rendeltetésű, szakfelépítménnyel rendelkező prototípus jármű, 
egy 4x4 kerékképletű sebesültszállító, valamint egy 6x6 kerékképletű 
mentő-vontató jármű tervezése, gyártása kezdődött meg. Az elképze-
lések alapján a különböző kialakítású eszközök lefedik egy adott ka-
tonai szervezet könnyű és közepes kerekes páncélozott jármű igé-
nyeit, beleértve a páncélozott szállító, harc-felderítő, vegyi-sugár fel-
derítő, logisztikai, egészségügyi kimenekítő járműveket is.  

Az erőfeszítések eredményeként 2014. évben megépült az RDO-
3921 független felfüggesztésű, 4x4 kerékképletű, páncélvédettséggel 
rendelkező egészségügyi kimenekítő/szállító jármű (amely rendelte-
tése betegek, sebesültek/sérültek harctéri kimenekítése, ellátó pontra 
történő biztonságos szállítása), valamint a 6x6 kerékképletű többcélú 
bázisjármű (technikai mentő-vontató/ félplatós páncélozott jármű vál-
tozatban). Az egyedi tervezésnek köszönhetően a bázisjárműveken 
további, az előbb említettektől eltérő képességek alakíthatóak ki. A 
járművek konstrukciójukban, felszereltségükben könnyen alakítható-
ak az egyedi felhasználói igényekhez, feladatorientált berendezések-
kel és felszerelésekkel láthatóak el, és egyaránt alkalmazhatóak, al-
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kalmassá tehetőek katonai, katasztrófavédelmi, illetve speciális kö-
rülmények között ellátandó logisztikai és más feladatok elvégzésére.  

A CBRN – vagy leggyakrabban alkalmazott magyar megfelelője: 
ABV - (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear – vegyi, bioló-
giai, radiológiai és nukleáris) változat kialakításakor az elsődleges cél 
nem a fejlesztés során létrejövő különleges rendeltetésű változat el-
készítése volt. (Az csupán a bázisjármű képességeinek bemutatására 
szolgált.) Az ABV változat fejlesztése során „menet közben” elkészült 
a pótpáncélzat nélküli verzió és a lövész változat is. Megemlítendő, 
hogy a 6x6-os verziónál kialakítottak egy moduláris, dupla és szimpla 
fülkés változatot, melyek közül az előbbi el is készült. Így egy univer-
zális hordozójárműhöz több speciális felépítmény is tartozhat, amely 
rendkívül költséghatékony megoldás.18  

 
19. ábra. Kiegészítő páncélzattal felszerelt Komondor RDO-3221 

páncélozott jármű a próbapályán 

                                                           
18  Ezen koncepció előnyei közé sorolható például a missziós tevékenységek haté-

kony kiszolgálása, illetve az egységes eszközökkel felszerelkező haderő ideális 
ütemben történő feltöltése hordozójárművekkel, miközben párhuzamosan tud 
építkezni a szakági változatokhoz szükséges szakfelépítmények területén is. Így 
megkezdődhetnek a képzések a speciális modulokkal, szakfeladat esetén pedig 
átcsoportosítható a megfelelő bázisjármű mennyiség. 
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Az eddig elkészült Komondor járműcsalád kifejlesztésénél jelentős 
számú magyar cég és mérnök vett részt a fejlesztésben együttműkö-
dő partnerként. Jelenleg magyar együttműködő partnerek jelentkezé-
sét várják a különböző fegyvernemi változatok kialakítására, bárme-
lyik járműváltozatuknál. A fejlesztők célja, hogy minél több változat 
álljon rendelkezésre minél rövidebb idő alatt.19  

A széleskörű alkalmazási lehetőségeknek és az eltérő felhasználói 
igényeknek megfelelően változnak a járművek műszaki kialakításai is. 
A különböző össztömegekből adódóan (12-27 t) az egyes eszközök 
eltérő dízel erőforrásokkal lettek szerelve. Eltérések mutatkoznak a 
hajtásláncban a sebességváltóművek és osztóművek tekintetében, 
valamint a levegő- és elektromos rendszerekben is. A speciális igé-
nyek kielégítése érdekében a legújabb, építés alatt lévő 4x4-es jármű 
esetében például teljesen hidraulikus fékrendszer kerül kialakításra, 
eltérően a „megszokott” légfékes megoldástól. Természetesen a csa-
ládelvűségből adódóan, az üzemeltetés, karbantartás egységességét 
szem előtt tartva minden változatban találhatóak azonos megoldások, 
mint a többfokozatú osztómű, a tengelyek és kerekek között külön 
kapcsolható differenciálzárak, a számítógép által vezérelt járműrend-
szerek (ABS, retarder, tempomat), klimatizált, szűrt levegős túlnyo-
másos belsőtér, körkörös figyelést biztosító kamera- és monitorrend-
szer, központi keréklégnyomás-szabályozó rendszer, valamint az 
önmentésre alkalmas csörlő. 

5.6. Az RDO-3221 Komondor műszaki jellemzői 

Az RDO-3221 Komondor a páncélozott járműcsalád rövid tengely-
távú 4x4 kerékképletű bázisjárműve. A könnyű-páncélvédettséggel 
rendelkező ABV felderítőjármű alapjául is szolgáló kialakítás mozgé-
konysága, terepjáróképessége, valamint védettsége lehetővé teszi, 
hogy az e jármű alapján kialakítható különböző variánsok (vezetési 
pont, csapatszállító, felderítő, ABV felderítő, CIMIC stb.) raj-erejű kö-
telékek (8-10 fő) számára megfelelő képességet biztosítsanak a kü-
lönféle feladatok végrehajtásában. A megépült prototípus, az RDO-
3221 RSV (Radiation Shielded Emergency Vehicle - Sugárárnyékolt 
Balesetelhárítási Jármű) az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. különleges 
igényeinek megfelelő átalakításával készült el 2014. év végére. A 
jármű az alkalmazott külső és belső burkolatoknak köszönhetően 
nagymértékben (>65% egyes helyeken) csökkenti a gammasugárzás 
                                                           
19  Ugyanakkor azonban nem kívánnak olyan változatokat kifejleszteni, amelyeknek 

itthon más cég a profilgazdája. Sok kiváló hazai katonai célú fejlesztés van, 
amelyek hazai hordozójármű hiánya miatt exportcikként nehezen értékesíthetők. 
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hatását, illetve könnyen mentesíthető. A Gamma Műszaki Zrt. által 
gyártott elemekből felépített speciális mérő- és figyelmeztetőrendszer 
folyamatosan képes mérni a külső és belső gammasugárzást, az el-
szenvedett sugárdózis mértékét. Azokat összehasonlítva a beállított 
határértékekkel különböző szintű figyelmeztető jelzéseket képes kül-
deni a parancsnoki monitorra.  

 
20. ábra. Az RDO-3221 Komondor ABV felderítő változata kiegészítő 

páncélzattal 

A jármű erőforrása IVECO Tector 279 típusú négyütemű, vízhűté-
ses, hathengeres soros elrendezésű, közvetlen befecskendezéses 
dízelmotor. A sebességváltóval összeépített erőátviteli egység mellső 
és oldalsó gumibakokkal van az önhordó páncéltesthez rögzítve. Az 
EURO 5-ös környezetvédelmi besorolású motor a megfelelő emisszi-
ós kibocsájtási értékhatárokon belüli üzem érdekében SCR rendszer-
rel (Selective Catalytic Reduction - szelektív katalitikus reakció, 
AdBlue redukáló anyag felhasználásával) van ellátva. A jármű motor-
ja által leadott hajtóerő egy egytárcsás száraz tengelykapcsolón ke-
resztül jut el a 6 sebességes ZF 6S 1˙000 nyomatékváltóba. Az alap-
esetben mechanikus kapcsolású nyomatékváltó a Komondor jármű-
ben Trigon automatizáló egységgel került kiegészítésre, így az elin-
dulást követően a sebességi fokozatok közötti váltás a tengelykap-
csoló vezető általi működtetése nélkül, egyszerűen a kívánt fokozat 
kiválasztásával valósul meg. A sebességváltót egy központi kardán-
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tengely köti össze a háromfokozatú ZF VG 760 osztóművel. Az osz-
tómű feladata a kardántengelyeken keresztül a hajtónyomaték növe-
lése és eljuttatása a kerekhez, így biztosítva a megfelelő terepjárást. 
Az osztómű állandó összkerékhajtást biztosít. Országúti fokozatban 
1:1, terepfokozatban 1:2 áttételen keresztül valósítja meg a kihajtást. 
Az egyes fokozatok elektronikusan vezérelt pneumatikus kapcsolá-
súak úgy, mint az osztóműbe épített hosszanti differenciálzár, ami 
tovább javítja a terepjáró képességet, megakadályozva a két tengely 
közötti csúszás kialakulását. 

Mindkét futómű IVECO gyártmányú merevhidas, félelliptikus lapru-
gózású kivitel. A futóművek kerékreduktoros megoldásúak, és kap-
csolható differenciálzárral rendelkeznek. A differenciálzárak elektroni-
kusan vezérelt, pneumatikusan aktiváltak. A jármű kormányműve ZF 
típusú hidraulikus szervokormány, ami kiegészülve az állítható kor-
mányoszloppal könnyű kormányozhatóságot biztosít mind ország-
úton, mind terepen. A jármű a Komondor családhoz tervezett acél 
keréktárcsákkal rendelkezik, amiken a Michelin cég XZL2 395/85 R-
20 katonai, tömlőnélküli gumiabroncsai találhatók. A gumiköpenyek 
különböző keréklégnyomás értékek mellett egyaránt kiváló tapadást 
biztosítanak műúton, köves terepen, homokban és mocsaras terüle-
teken. A megkívánt, terhelés- és talajviszony-függő keréklégnyomás-
ok beállítását a jármű elektronikai rendszerét is tervező magyar Silex 
cég programozható központi keréklégnyomás-szabályzó rendszere 
biztosítja. Az előre beállított programok alapján a vezető gombnyo-
másra változtathatja a kerekek légnyomását a kívánt értékre. A rend-
szer képes továbbá a gumiköpeny kisebb sérülése esetén megfelelő 
nyomást tartani az adott gumiköpenyben. A mozgásképesség megőr-
zése érdekében a kerekekbe run-flat rendszer van beépítve.20 A gu-
miköpeny nagyobb sérülése esetén a rendszer még közel 500 km-es 
távolság megtételét biztosítja. Így a pótkerék készletezése szükségte-
lenné vált. 

A jármű fékrendszerének kifejlesztése a kecskeméti székhelyű 
Knorr-Bremse cég szakembereivel közösen történt. A kétkörös tisztán 
pneumatikus fékrendszer a hidakon elhelyezett dobfékekre hat. A 
pneumatikus oldású, rugóerő által működtetett rögzítőfék a hátsó 
tengelyre szerelt kerekeket fékezi. A jármű 4/4 (4 érzékelő, 4 szelep) 
felépítésű ABS rendszerrel van felszerelve. A motorról közvetlenül 
                                                           
20  A run-flat rendszer beépítése a kerékbe defekt esetén további korlátozott moz-

gásképességet biztosít a jármű számára (a jármű továbbhaladhat 50 km/h se-
besség-maximum betartása mellett). A Run Flat gumiabroncsok használata lég-
nyomás-ellenőrző rendszerrel együtt célszerű. 
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hajtott 2 hengeres Knorr kompresszor a kocsi fékrendszerének mű-
ködtetése mellett nagynyomású levegőt biztosít a külső levegőcsatla-
kozóknak, a pneumatikus vezérlőszelepeknek (osztómű, differenci-
álmű stb.), illetve vontatás esetén a pótkocsinak, valamint a vontatott 
járműnek. A rendszer része a kétkörös pótkocsi-szelep is, ami lehe-
tővé teszi átmenő légfékes, merev vonórudas szerelvények vontatá-
sát is 25 t össztömegig. 

A jármű önhordó felépítménye hajlított páncéllemezek összehe-
gesztésével készül. A jármű vezetőtere és „küzdőtere” egy légteret 
képez. A csapatszállító-kialakítás 2+7 fő befogadására alkalmas. A 
jármű ablakai a páncéltesttel azonos ballisztikai védelmi tulajdonsá-
gokkal rendelkező, fűthető polikarbonát lövedékálló üvegből készül-
nek. A páncéltest alap ballisztikai védelmét aramid belső burkolat nö-
veli, mely feladata a küzdőtérben a repeszhatás csökkentése. A bal-
lisztikai védettség szintje kiegészítő páncélzattal 4 szintig növelhető 
(NATO 4569 STANAG szerinti).  

 
21. ábra. Az RDO-3921 Komondor páncélozott jármű nagyobb ten-

gelytávolságú az alapváltozatnál, ezáltal 2+8 fő felfegyverzett katona 
szállítására alkalmas 

Az eszköz tetején, csapágyon körbefordítható búvónyílás található, 
ahová igény szerint fegyverállvány, lőtorony vagy bármilyen egyéb 
eszköz szerelhető. A járműben tartózkodó személyek biztonságát 
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fokozandó az ülések a cseh Bogges céggel közösen módosított 
energiaelnyelő kialakítású, 4 pontos biztonsági övvel felszerelt válto-
zatok. Az eszköz felderíthetőségének csökkentése érdekében a külső 
festés kifejezetten katonai célokra kifejlesztett polimer bázisú anyag. 

A bázisjármű alapkialakításban rendelkezik egy kombinált szűrő-
szellőztető berendezéssel, ami azon túl, hogy szükség esetén szűrt 
levegőt biztosít a belső térbe, képes bizonyos mértékű állandó túl-
nyomást létesíteni, ezzel megakadályozva a külső szennyeződések 
behatolását. A jármű rendelkezik légkondicionáló és fűtő berendezé-
sekkel, körkörös megfigyelést biztosító éjszakai/nappali kamerarend-
szerrel, továbbá felszerelhető fedélzeti automata tűzoltó rendszerrel 
is. 

5.7. Az RDO-3921 Komondor páncélozott csapatszállító jármű 
műszaki jellemzői 

Az RDO-3921 Komondor típusú páncélozott jármű 4x4 kerékképle-
tű állandó összkerékhajtású változat, amely kialakításától függően 
számos különböző célra felhasználható, mint sebesültkihordó, pa-
rancsnoki, felderítő, ABV felderítő, karhatalmi, csapatszállító stb. A 
jármű erőforrása Cummins ISLe típusú négyütemű, vízhűtéses, hat-
hengeres soros elrendezésű, központi befecskendezéses dízelmotor, 
amely a jármű kialakításától függő változatban 320-350 LE teljesít-
ményt biztosít. Az erőforrás egybe van építve az automata sebesség-
váltóval. Az így kialakított erőátviteli egység mellső és oldalsó gumi-
bakokkal van az önhordó páncéltesthez rögzítve. Ez a kifejezetten 
katonai célokra kifejlesztett motor hajtja a nyugati világrészben gyár-
tott hasonló járművek közel 70%-t.  

Kialakításából, szabályzásából adódóan alkalmas a NATO egysé-
ges üzemanyaggal történő üzemeltetésre (NATO Single Fuel 
Conception - Egységes Hajtóanyag Koncepció21), nem érzékeny a 
terepen fellépő szélsőséges igénybevételekre. (Típusváltozattól füg-
gően mindegyik erőforrás biztosítja a megkívánt fajlagos teljesít-
ményt.) A jármű motorja által leadott hajtóerő közvetlenül az Allison 
cég által gyártott (szentgotthárdi üzem) 3000-es szériájú hatsebessé-
ges automata váltóba kerül. A váltóval egybeépített hidrodinamikus 
tengelykapcsoló biztosítja az induláskor szükséges növelt nyomaté-
kot, valamint a sima, fokozatmentes indulást. A váltó szerves részét 
képezi az elektronikusan szabályozható retarder egység, mely nagy-

                                                           
21  NATO Stanag 4362: Single Fuel Conception 
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mértékben hozzájárul a jármű hatékony lassításához, a lejtők bizton-
ságos leküzdéséhez. Az automata váltót egy központi kardántengely 
köti össze a ZF háromsebességes osztóművel.  

Az osztómű állandó összkerékhajtást biztosít, országúti fokozatban 
1:0,89, terepfokozatban 1:1,54 áttételen keresztül valósítja meg a 
kihajtást. Az egyes fokozatok elektronikusan vezérelt pneumatikus 
kapcsolásúak, ahogy az osztóműbe épített hosszanti differenciálzár 
is. 

 
22. ábra. Az RDO-3921 Komondor páncélozott jármű védett deszant-

tere 

Mindkét futómű az AxleTech francia cég különleges katonai ISAS 
független felfüggesztésű, csavarrugós családjából származik. A futó-
művek kerékreduktoros megoldásúak, és kapcsolható differenciálzár-
ral rendelkeznek. A differenciálzárak elektronikusan vezérelt, pneu-
matikus működtetésűek.  

A jármű kormányművét és kormányoszlopát a Csepeli Járműgyár 
telephelyén működő Draspó-Tempó Autó Kft. szállította. A hidraulikus 
szervokormány, állítható kormányoszlop könnyű kormányozhatóságot 
biztosít mind országúton, mind terepen.  
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A jármű fékrendszere megegyezik az RDO-3221 változatéval, az-
zal az eltéréssel, hogy itt már minden tengely tárcsafékes kivitelű. 

 

23. ábra. Az RDO-3921 Komondor páncélozott jármű nézeti rajza 

A jármű önhordó felépítménye az RDO-3221 típussal megegyező 
anyagokból és kialakítással készül kívül-belül. Így a ballisztikai- és 
ABV védettség szintje is megegyező. A vezetőtér és „küzdőtér” egy 
légteret képez. A csapatszállító kialakítás 2+8 fő, a sebesültszállító 
kialakítás a 3 fős személyzeten túl 2 fekvőbeteg vagy 6 ülő sérült 
személy befogadására alkalmas. 

5.8. Az RDO-3932 6x6 kerékképletű Komondor páncélozott men-
tő-vontató jármű 

Az RDO-3932 Komondor típusú bázisjármű 6x6 kerékképletű, nyi-
tott málhaterű (félplatós) felépítményű, állandó összkerékhajtású vál-
tozat. Kialakításának és jó terepjáró képességének köszönhetően az 
alkalmazott cserefelépítménytől függően számos különböző célra 
felhasználható, mint sebesültkihordó, parancsnoki jármű, mentő-
vontató, ABV felderítő, karhatalmi, csapatszállító vagy logisztikai jár-
mű.  

 



198 

 
24. ábra. Az RDO-3932 Komondor páncélozott műszaki jármű 2+3 fő 
szállítására alkalmas a védett vezetőtérben. A platón jármű emelve- 
vontató berendezés, önrakó daru és hidraulikus csörlő került elhelye-

zésre 

Tervezésekor a családelv figyelembe vételével az alkalmazott mű-
szaki megoldásokban, szinte teljesen megegyezik az RDO-3921 4x4-
es bázisjárművel, csak az egyes részegységek paramétereiben, illet-
ve a háromtengelyű kocsitest kialakításában van eltérés.  

Az RDO-3932 félplatós kivitele 2+3 fő szállítására alkalmas a zárt 
vezető terében. A kocsi igény szerint készülhet akár teljesen zárt 
páncéltesttel, 2+12 fő befogadó képességgel. Az elkészült prototípus 
járművön egy jármű mentő-vontató felépítmény (3,5 tonnás Palfinger 
önrakó daru, WARN 30XL hidraulikus csörlő, saját fejlesztésű jármű 
emelve-vontató berendezés) található.  

A tervek szerint ez a szerelvény egyszerűen leszerelhető, és he-
lyette más cserefelépítmény is felszerelhető. Ez a megoldás biztosít-
ja, hogy az alapjármű számos speciális igényt képes rövid időn belül 
kielégíteni (sebesültszállító, tűzoltó, csapatszállító, fegyvernemi plat-
form stb.) 
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A KOMONDOR JÁRMŰCSALÁD MŰSZAKI JELLEMZŐI 
4. táblázat 

Változat 
RDO-3221 

(ABV 
felderítő) 

RDO-3921 
(csapat-
szállító) 

RDO-3932 
(mentő-
vontató) 

F
ő

 m
ér

et
ek

 

Hosszúság [mm] 6 400 6 600 8 080 

Szélesség [mm] 2 500 2 500 2 500 

Magasság [mm] 3 280 2 815 2 815 

Tengelytáv [mm] 3 200 3 900 3 900 + 1 400 

Nyomtáv [mm] elöl 2 055 2 110 2 110 

hátul 2 045 2 110 2 110 

Terepszög [°] elöl 30 30 25 

hátul 35 35 35 

Szabad magas-
ság [mm] 

tengelyhídnál 413 413 413 

kocsiközépnél 500 550 550 

T
ö

m
eg

ek
 

Üres tömeg [kg] 13 350 14 850 16 500 

Teljes tömeg [kg] 16 500 17 000 27 000 

Tengelyterhelés 
[kg] 

elöl 5 830 7 700 8 200 

hátul 7 520 7 150 4 100 / 
4 200 

Max. vontatmány tömege [kg] 25 000 25 000 35˙000 

Csörlő vonóerő [kg] 6 800 6 800 6˙800 

Terep 
járás 

Mászó-képesség [°] 30 30 30 

E
rő

fo
rr

ás
 

Típus IVECO Tector 
279  6 h. dízel 

Cummins ISLe 
8.9  6 h. dízel 

Cummins ISLe 
8.9  6 h. dízel 

Lökettérfogat [cm3] 5 880 8 900 8 900 

Max. teljesítmény/fordulatszám 
[LE/ford/perc] 

279 / 2 700 340 / 2 200 450/2 100 

Max. nyomaték/fordulatszám 
[Nm/ford/perc] 

950 / 2 100 1 440 / 1 200 1 624 / 1 300 

Tüzelőanyag-fogyasztás víz-
szintes országúton [l/100 km] 

30 40 40 
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A KOMONDOR JÁRMŰCSALÁD MŰSZAKI JELLEMZŐI 
4. táblázat (folytatás) 

Változat 
RDO-3221 
(ABV 
felderítő) 

RDO-3921 (csapat-
szállító) 

RDO-3932 (mentő-
vontató) 

E
rő

át
vi

te
l 

Tengelykapcsoló 1 tárcsás, száraz hidrodinamikus hidrodinamikus 

Sebességváltómű 
6 sebességes automa-
tizált váltású  ZF 6S-
1˙000-9S 

6 sebességes automata, 
retarderrel ellátott Allison 
3˙000 

6 sebességes auto-
mata, Allison 4˙000 
retarderrel  

Osztómű 
ZF VG 760, 3 foko-
zatú, differenciálzár-
ral 

ZF VG 1˙600/300, 3 
fokozatú, differenciálzár-
ral 

ZF VG 1˙600/ 300, 3 
fokozatú, differenciál-
zárral 

Já
ró

m
ű 

Futómű 
merevhidas, laprugózá-
sú, hidraulikus lengés-
csillapítás 

független felfüggesztésű 
hidak, csavarrugók, 
hidraulikus lengéscsilla-
pítás 

független felfüggesz-
tésű hidak, csavarru-
gók, hidraulikus 
lengéscsillapítás 

Hajtott kerekek 
száma [db] 4 4 6 

Max. sebesség 
úton [km/óra] 105 105 105 

Gumiabroncs 395/85 R20 Michelin 
XZL2” 

395/85 R20 Michelin 
XZL2” 

395/85 R20 Michelin 
XZL2” 

Fékek 

kétkörös légfék, westing 
jellegű rögzítőfék a 
hátsótengelyen. Minden 
keréken dobfék 

kétkörös légfék, westing 
jellegű rögzítőfék a hátsó-
tengelyen. Minden keré-
ken léghűtésű  tárcsafék 

kétkörös légfék, 
westing rögzítő fék h. 
tengelyen.  Kerekeken 
léghűtésű tárcsafék 

Felépítmény 
Önhordó páncéltest 
hegesztett páncélleme-
zekből 

Önhordó páncéltest 
hegesztett páncélleme-
zekből 

Önhordó páncéltest 
hegesztett páncélle-
mezből 

A Komondor járműcsalád komoly nemzetközi érdeklődést váltott ki. 
Remélhetőleg a kereslet eléri azt a szintet, aminek hatására a gyár-
tástechnológia a sorozatgyártás irányába fejleszthető. Ezzel, közel 40 
év után, ismét teljesen hazai tervezésű és kivitelezésű páncélozott 
jármű lehetséges sorozatgyártása indulhat be, meghatározó alapesz-
közt biztosítva más hazai eszközgyártóknak is, termékeik integrálásá-
ra, bemutatására. (A szerző köszönetet mond Ocskay Gábor nyá. okl. 
mk. alezredes úrnak, a Gamma Műszaki Zrt Különleges Járművek 
Divíziója vezetőjének a cikk megírásához nyújtott segítségért.) 
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