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Hírek - Információk 

Szlovák-magyar közlekedési együttműködés az MH Logisztikai 
Központnál  

A szlovák és a magyar katonai közlekedési szervek szakmai talál-
kozóját rendezték meg a napokban Budapesten, a báró Hazai Samu 
laktanyában. A National Movement Coordination Centre (Nemzeti 
Mozgást Irányító Központ) elnevezésű szlovák katonai szervezet 
képviselői először tettek látogatást az MH Logisztikai Központnál. A 
négyfős szlovák delegációt Marek Banas ezredes vezette. A vendé-
geket Baráth István dandártábornok, az MH Logisztikai Központ pa-
rancsnoka köszöntötte. 

 
A National Movement Coordination Centre elnevezésű szlovák 

katonai szervezet képviselői és Baráth István dandártábornok, az MH 
Logisztikai Központ parancsnoka az MH Logisztikai Központnál 

A kétnapos rendezvényt Nyitrai István ezredes, az MH Logisztikai 
Központ osztályvezetője nyitotta meg. Mint elmondta, idén kiemelt 
feladatként jelentkezik a Saber Guardian 2017, a Brave Warrior 
2017 és a Training Bridge 2017 nemzetközi gyakorlatok közleke-
dési szervezése, tervezése és biztosítása. A megbeszélés során át-
tekintették a két nemzet közúti és vasúti szállítási képességeit. Szó 
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esett még a nemzetközi szállítmányok mozgatása során felmerülő, az 
útdíjmentességre vonatkozó előírásokról, a katonai konvojok kíséré-
séről, valamint a légi szállítási képességek megosztásának lehetősé-
géről. 

Konferencia a kibernetikai tér védelméről az MH LK-nál 

Cyber Security: Science and Engineering címmel tartott kétnapos 
ülést a NATO Kutatás és Technológia Szervezet Információs Rend-
szerek Technológiája Panel Budapesten, a báró Hazai Samu lakta-
nyában 2017. április 10-én. A tanácskozás szervezője az MH Logisz-
tikai Központ Kutatás-Fejlesztési, Tudományos és Szabványosítási 
Osztálya volt. A rendezvény a szakterületen tevékenykedő hazai 
szakemberek számára kínált lehetőséget a kibernetikai tér védelmé-
hez kapcsolódó szakmai tudásanyag bővítésére, és a látótér szélesí-
tésére.  

A neves külföldi és magyar szakemberek előadásai nemcsak az in-
formáció megosztásában segítettek, hanem teret adtak a határokon 
átnyúló szakmai kapcsolatok építésének is. A rendezvény előadói 
között jelen volt Nikolai Stoianov, a Bolgár Védelmi Intézet professzo-
ra (az előadássorozat levezető elnöke); dr. Margaret Varga, az Ox-
fordi Egyetem oktatója; Salvador Llopis, az European Defence Agen-
cy (Európai Védelmi Ügynökség) képviselője; dr. Wim Mees, a Belga 
Királyi Katonai Akadémia professzora, valamint Rajnai Zoltán, az 
Óbudai Egyetem professzora. A rendezvény megszervezése része 
volt a 2016−2017. évi haditechnikai műszaki kutatás-fejlesztési fel-
adatoknak. 

Értékelő és feladatszabó értekezlet az MH ARB-nél 

Értékelő és feladatszabó értekezletet tartottak az MH Anyagellátó 
Raktárbázison (MH ARB). A rendezvényen részt vett Baráth István 
dandártábornok, az MH Logisztikai Központ parancsnoka, Csinga 
Mihály ezredes, a központ parancsnokhelyettese, valamint Blazsán 
János, a Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfőnökségének megbí-
zott csoportfőnök-helyettese.  

A rendezvényen elhangzott: az elmúlt év második fele a szervezeti 
átalakítások és változások időszaka volt. Kolonics Attila alezredes 
július elsejétől megbízással, december első napjától pedig kinevezett 
parancsnokként irányította az alakulatot. Emellett megváltozott az MH 
ARB szervezeti struktúrája és a feladatköre is.  
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A hagyományos, éves értékelő és feladatszabó értekezleten Kolo-
nics Attila alezredes – az elvégzett feladatokat értékelve – hangsú-
lyozta: az MH ARB életében a 2016. év az előzetes várakozásoknál 
mozgalmasabb, dinamikusabb évnek bizonyult. Növekedtek az alap-
rendeltetésből, a központi logisztikai ellátásból adódó feladatok, mi-
közben az anyagellátó raktárbázis a logisztikai rendszer átalakítása 
keretében több ütemben, gyakorlatilag „folyamatos” szervezeti válto-
zásokon ment keresztül. Hozzátette: a Joint Logistics Multinational 
Programme keretében, a német és horvát partnerekkel közösen, Ma-
gyarországon első alkalommal rendezték meg a Safety Fuel elneve-
zésű többnemzetű gyakorlatot, amelyen Tábori Hajtóanyag Raktár 
„élesben” történő üzemeltetése mellett más képességeket is bemutat-
tak. Kiemelte: az MH Anyagellátó Raktárbázis állománya a gyakorla-
tot sikeresen teljesítette. Az idei teendőkről szólva a parancsnok 
hangsúlyozta: az elöljárói feladatszabással összhangban a várható 
feladatok mellett meg kell szilárdítani a vezetési rendet, illetve biztosí-
tani kell a Kiképzési és Oktatási Regeneráló Központok zökkenőmen-
tes működését. Mindezek mellett továbbra is részt kell venni a határ 
menti feladatokban. 

Haditechnikai kutatók-fejlesztők napja az MH LK-nál 

Március 1-je a haditechnikai kutatók-fejlesztők napja. Ebből az al-
kalomból tartott ünnepi állománygyűlést az MH Logisztikai Központ 
2017. február 28-án. A rendezvényen ismertették dr. Benkő Tibor ve-
zérezredes, Honvéd Vezérkar főnök köszöntőlevelét, majd az MH 
Logisztikai Központ, Kutatás-fejlesztési, Tudományos és Szabványo-
sítási Osztályának vezetője mondott ünnepi beszédet. „Sokéves ha-
gyományunk szerint március elsején ünnepeljük a haditechnikai kuta-
tók-fejlesztők napját. 1929-ben írta alá a kormányzó a Magyar Királyi 
Honvéd Haditechnikai Intézet alapító okiratát, melyben március 1-ét 
jelölte meg, mint a szervezet megalakulásának keltezését” – mondta 
dr. Hajdú Ferenc alezredes. Röviden ismertette a Haditechnikai Inté-
zet történetét és felidézte a magyar haditechnika saját fejlesztéseit: a 
kumulatív lőszerektől a Gepárd mesterlövőpuska-családig.  

„Küldetésünk nem változott az évtizedek alatt: a Magyar Honvéd-
ségnek fegyverrel, hadiszerszámmal és egyéb felszereléssel való 
ellátásában a technika haladásának érvényt szerezzünk. Indul a Zrí-
nyi 2026 honvédelmi és haderő-fejlesztési program. Ebben a prog-
ramban ránk is sok feladat hárul. Elődeink munkája kötelez bennün-
ket azok legjobb tudásunk szerinti megvalósítására” − zárta beszédét 
az osztályvezető. Ezt követően elismerések átadására került sor. 
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A NATO Force Integration Unit minősítő gyakorlatának indító 
tervező konferenciája az MH LK gyakorlattervező szakembereivel 

Budapesten, a Hungária körúti Zrínyi Miklós Laktanyában tartották 
a Magyarországra telepített NATO Erőket Integráló Elem (NATO 
Force Integration Unit - NFIU) minősítő gyakorlatának első, úgyneve-
zett indító tervező konferenciáját. A két napos rendezvényt az MH 
Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság (MH HFKP), 
valamint az MH Logisztikai Központ (MH LK) kijelölt gyakorlattervező 
szakemberei szervezték, és részt vettek rajta a lengyelországi Észak-
keleti Nemzetközi Parancsnokság képviselői is.  

Az NFIU műveleti készenlétének elérése nemzeti felelősség, mi-
nősítő gyakorlathoz kötött. A Precise Reception 17 elnevezésű gya-
korlat fő célja, hogy a magyar NFIU állománya készségszinten be-
gyakorolja, miként kell fogadni az országba érkező NATO erőket. A 
gyakorlat részeként hajtják végre az NFIU értékelését is, amelyre 
NATO megfigyelők is érkeznek majd.  

A walesi NATO csúcson elfogadottak értelmében a NATO reagáló 
erők leggyorsabban aktiválható eleme a Nagyon Magas Készenlétű 
Összhaderőnemi Műveleti Erő (Very High Readiness Joint Task 
Force - VJTF), amelynek egyes részei 48 órán belül bevethetők an-
nak a NATO-tagállamnak a területén, ahol a fenyegetettség szintje 
azt indokolttá és szükségessé teszi.  

A Magyarországon tartandó gyakorlat végrehajtása során egy fiktív 
struktúrájú VJTF fogadását, állomásoztatását és műveleti területre 
történő előrevonását kell támogatnia a magyar NFIU állományának. 
Az NFIU ezt a folyamatot mind a kijelölt NATO, mind pedig a nemzeti 
parancsnokságokkal párhuzamosan koordinálja. A gyakorlat azért is 
jelentős, mert első alkalommal működik együtt a hazai NFIU - mint a 
NATO harcoló erők szervezeti struktúrájának eleme - a nemzeti pa-
rancsnokságokkal és hatóságokkal. Ennek érdekében a gyakorlat 
végrehajtási szakaszában a magyar NFIU a Magyar Honvédség Mű-
veleti Vezetési Rendszer részeként működik majd. A brüsszeli NATO 
parancsnokságot a lengyelországi Észak-keleti Nemzetközi Parancs-
nokság (Multinational Command North-East, Szczecin) fogja szimu-
lálni a gyakorlat során. A nemzeti gyakorlat-irányító törzset a Honvé-
delmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar állománya adja, míg a gya-
korlat főtervezésének szakmai gárdáját az MH HFKP törzstisztjeiből 
jelölik ki.  
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Katonai csapatok nagy távolságú átcsoportosítása csak komoly 
tervezői munkával koordinálható, amelyhez össze kell hangolni a lo-
gisztikai és vezetési rendszereket. A tervezési, szervezési feladatok 
végrehajtása érdekében szükségessé vált egy Központi Tervező 
Csoport létrehozása, amit - Takács Attila dandártábornok, az MH 
HFKP parancsnoka, valamint Baráth István dandártábornok, az MH 
LK parancsnoka közvetlen irányítása alatt - az MH HFKP Gyakorlat-
tervező és Kiképzés Támogató osztály kijelölt állománya vezet. 

ENSZ-missziót modelleztek a Fourlog 2017 logisztikai gyakorla-
ton 

Ausztriában, Magyarországon és Csehországban folyik a Fourlog 
2017 logisztikai kiképzési gyakorlat. A magyarországi szakasz márci-
us 20-án fejeződött be Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán.  

A Fourlog képzés gyökerei 2000-ig nyúlnak vissza, amikor az in-
tézményben felismerték: a magas színvonalú, magyar nyelvű harcá-
szati feladatok mellett angol nyelvű gyakorlási lehetőséget is biztosí-
tani kell a hallgatók számára – ez pedig akkor igazán hatékony, ha 
külföldi, más anyanyelvű résztvevőkkel is kommunikálni kell közben. 
E gondolat jegyében „csatlakozott rá” az akkor még önálló intéz-
ménynek számító Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola, illetve a 
Cseh Hadsereg Szárazföldi Haderőnemi Egyeteme közötti 2001-es 
megállapodásra az akkori Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
hadtáp- és pénzügyi tanszéke. A képzés fő célja az volt, hogy megta-
nítsák a hallgatókat a többnemzetű logisztikai munkacsoportban vég-
zett tevékenység alapjaira, bemutassák számukra a munkát a had-
műveleti területen, élen a helyi ellátási források értékelésével, illetve 
gyakoroltassák velük a szakfeladatok tábori körülmények közötti el-
végzését.  

A programban egy klasszikus, ENSZ-felhatalmazáson alapuló bé-
ketámogató műveletet modelleznek: a kontingens feladata a szem-
ben álló felek szabadcsapatainak lefegyverzése, a fegyverek begyűj-
tése, a tűzszüneti megállapodás betartatása, illetve bármely külső fél 
fegyveres támogatásának megakadályozása. Később a magyar és 
cseh résztvevők mellett bekapcsolódott a programba az Osztrák Szö-
vetségi Haderő Logisztikai Iskolája, illetve a Belgrádi Védelmi Egye-
tem is. Az idei Fourlog menetrendjének három fő szakasza van: az 
első március 12-16. között folyt le Bécsben, illetve Zwölfaxingban, a 
Bundesheer 33. Könnyű Lövészzászlóaljánál. Itt a kiképzésben részt 
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vevő állomány gyakorlati felkészítésen vett részt a modellezett béke-
támogató művelet végrehajtására. A budapesti etapon a forgató-
könyvben szereplő, fiktív hadműveleti terület logisztikai szemrevéte-
lezése történt meg négy, főváros-közeli település – Érd, Veresegy-
ház, Szentendre, Vecsés – önkormányzata, illetve az MH 59. Szent-
györgyi Dezső Repülőbázis logisztikai szakállományának bevonásá-
val.  

Emellett helyzetközléseken alapuló, logisztikai támogatással ösz-
szefüggő gyakorlati szakfeladatokat dolgoztak ki tantermi körülmé-
nyek között a hallgatók. Az ezekkel összefüggő jelentéseket március 
20-án adták be elöljáróiknak az NKE HHK dísztermében, a Zrínyi 
Miklós laktanyában. Itt először dr. Venekei József alezredes, gyakor-
latvezető ismertette a feladatok lényegét, majd dr. Pohl Árpád ezre-
des, a kar dékánja is köszöntötte a résztvevőket. 

A folytatás március 25-ig tartott a Brnói Védelmi Egyetemen, illetve 
a Cseh Haderő szárazföldi haderőnemének kiképzőbázisán, 
Vyskovban.  

Magyarországon ülésezett a Többnemzetű Logisztikai Koordiná-
ciós Központ 

Budapesten tartotta évi második ülését a Többnemzetű Logisztikai 
Koordinációs Központ (MLCC) Irányító Testülete (BoD). A rendez-
vény házigazdája a HVK Logisztikai Csoportfőnökség volt. A Több-
nemzetű Logisztikai Koordinációs Központot 2009-ben öt ország 
(Cseh Köztársaság, Görögország, Magyarország, Szlovákia és az 
Egyesült Államok) alapította prágai székhellyel, hogy központi logisz-
tikai szervezetként szolgáljon a többnemzetű logisztikai együttműkö-
désben. Az MLCC 2016. január 1-től a NATO logisztikai képzésekért 
felelős kijelölt szervezete, amelynek jövőképe a többnemzetű logiszti-
kai képességek kialakítása, a meglévő képességek növelése, a lo-
gisztikai hiányosságok lefedése, a tagállamok erőinek nyújtott logisz-
tikai támogatás optimalizálása, valamint a költségek csökkentése.  

A Budapesten tartott ülés kiemelt jelentőségű volt, mivel az annak 
során ünnepélyes keretek között megtörtént Szerbia felvétele 16. 
MLCC tagországként. Döntés született továbbá arról is, hogy az 
MLCC felvállalja az Európai Unió logisztikai diszciplínavezető szere-
pét is, így a szervezet felel majd a jövőben az Európai Unió műveleti 
logisztikai képzések és tanfolyamok tananyagának összeállításáért is. 
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A katonai közlekedés napja 

A katonai közlekedés napja alkalmából ünnepi állománygyűlést tar-
tott az MH Katonai Közlekedési Központ (MH KKK) 2017. 06. 09-én. 
Az MH Logisztikai Központ, Közlekedési Osztály és az MH Katonai 
Közlekedési Központ közlekedésbiztosítási feladatokat lát el, a velünk 
együttműködő katonai alakulatok, valamint polgári partnereink kapaci-
tásaira támaszkodva. Ezen szervezetek komoly segítséget nyújtanak 
munkánkban, a különböző szállítási ágazatok feladataiban, a szállít-
mánykísérés és anyagmozgatás területén.  

A katonai közlekedési napjának megünneplését Baross Gábor, az 
egykori közlekedési miniszter születéséhez kötik, aki a dualizmus 
korában jelentősen hozzájárult az állami közlekedési infrastruktúra 
kialakításához, amely nagymértékben szolgálta a honvédelem érde-
keit is.  

Az MH Katonai Közlekedési Központ alapító jogelődje 1957-ben 
alakult, így a szervezet idén lesz 60 éves. Erről, valamint a báró Ha-
zai Samu Laktanya történetéről és Baross Gábor munkásságáról em-
lékezett meg Fejes Károly alezredes, az MH KKKK megbízott pa-
rancsnoka az ünnepségen.  

Az emlékezők elhelyezték a megemlékezés koszorúit Baross Gá-
bor taksonyi emlékművénél. Baross Gábor emléke előtt tisztelegve 
koszorút helyezett el a Magyar Honvédség Logisztikai Központ és 
alárendelt szervezetei, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság kép-
viselője, az MH Budapesti Nyugállományúak Klubjának Közlekedési 
Tagozata és más szervezetek képviselői. 

Német-magyar logisztikai felsővezetői találkozó  

Kétnapos megbeszélést folytattak a német és a magyar logisztikai 
vezetők Budapesten, a közelmúltban. A 2012 óta működő JOINT 
LOGISTICS MULTINATIONAL német-magyar logisztikai együttmű-
ködési program vezetői megbeszélésének az idén Budapest adott 
otthont. Baráth István dandártábornok, az MH Logisztikai Központ 
parancsnoka a báró Hazai Samu laktanyában fogadta Stefan Lüth 
dandártábornokot, a Bundeswehr Logisztikai Parancsnokság pa-
rancsnokhelyettesét. A budapesti találkozón részt vettek a HVK Lo-
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gisztikai Csoportfőnökség és az MH Összhaderőnemi Parancsnokság 
képviselői is.  

 
A JOINT LOGISTICS MULTINATIONAL német-magyar logisztikai 
együttműködési program vezetői a Logisztikai Központ báró Hazai 

Sámuel laktanyájában (Fotó: Bódi Róbert őrnagy) 

A tárgyalások középpontjában az együttműködés továbbfejleszté-
se állt: új területek – a tábori lőszer-raktározási és a szállítmányozási 
együttműködés lehetőségei −, és új résztvevő − Horvátország − csat-
lakozása az együttműködéshez. 

Saber Guardian 2017 nemzetközi gyakorlatsorozat 

A megváltozott biztonságpolitikai kihívásokra válaszként hazánk-
ban idén is nagyszabású nemzetközi gyakorlatokat tartanak, Saber 
Guardian 2017 néven. A mintegy 25 000 főnyi résztvevőt magába 
foglaló nemzetközi gyakorlatsorozat június és augusztus között zajlik 
Romániában, Bulgáriában és Magyarországon, melynek során több, 
amerikai eszközökből álló menetoszlop halad át az országon. A Nati-
onal Movement Coordination Centre (Nemzeti Mozgást Irányító Köz-
pont) katonai szervezet, illetve az MH Logisztikai Központ végzi a 
Saber Guardian 2017 nemzetközi gyakorlat közlekedési szervezését. 
A gyakorlatsorozat romániai és bulgáriai helyszíneire június 1-je és 2-
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a között haladt át Magyarországon az első, amerikai eszközökből álló 
menetoszlop. Ezért a Rajka‑Kecskemét‑Nagylak útvonalon az M1-es, 
M0-ás és M5-ös autópályákon katonai járművek közlekedésére kellett 
számítani. A mintegy huszonöt technikai eszközből álló konvojt ma-
gyar katonai járművek kísérték. 

Az MH Logisztikai Központ csapatünnepe 

Évfordulós ünnepi megemlékezés került megtartásra az MH Lo-
gisztikai Központban. Megalakulásának negyedik évfordulóját ünne-
pelte az MH Logisztikai Központ június 22-én, Budapesten, a báró 
Hazai Samu laktanyában.  

A 2013 júniusában meg alakult MH Logisztikai Központ (MH LK) fő 
rendeltetése, hogy biztosítsa a Magyar Honvédség számára a hadi-
technikai eszközöket, hadtápanyagokat és egyéb hadfelszerelést, 
valamint megszervezze és ellenőrizze a központi logisztikai gazdál-
kodási és ellátási felelősséggel összefüggő feladatokat.  

Az Ünnepségen részt vettek a Honvédelmi Minisztérium, a Honvéd 
Vezérkar, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság, a HM Hadfelsze-
relési és Fejlesztési Főosztály, illetve a Magyar Katonai Logisztikai 
Egyesület képviselői is. 

Az MH Logisztikai Központ csapatünnepén Baráth István dandár-
tábornok, a központ parancsnoka mondott beszédet. Az alakulat pa-
rancsnoka hangsúlyozta: kettős ünnepet tartanak, hiszen négy esz-
tendős lett a központ, amelynek laktanyája éppen három évvel ezelőtt 
vette fel báró Hazai Samu nevét.  

Baráth tábornok kiemelte: az elmúlt négy esztendő az MH LK 
számára pozitív változásokat hozott. Megduplázódott az állomány 
létszáma, és két szervezet, az MH Katonai Közlekedési Központ és 
az MH Légijármű Javítóüzem is az alárendeltségébe került. Felállítás-
ra került az MH LK Kutatás-Fejlesztési, Tudományos és Szabványo-
sítási Osztály is, és folyamatban van a Logisztikai Központ tudomá-
nyos kutatóhelyének megalapítása. 

Baráth tábornok elmondta, hogy globális értelemben is a folytonos 
változásnak vagyunk nap, mint nap szemtanúi. „Ezek a változások 
már messze nem csak pozitívak. Jelentősen megnőtt a kibertérből 
jövő támadások száma, Európában növekszik a terrorizmus, s ami 
hazánk szempontjából talán a legfontosabb, egyre erősödik az or-
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szág határaira nehezedő migrációs nyomás, amely a prognózisok 
szerint az elkövetkezendő években sem fog csökkenni”.  

A központ parancsnoka kifejtette: az új biztonsági kihívások új 
megoldásokat követelnek. Ennek szellemében hirdette meg a kor-
mány és a Honvédelmi Minisztérium vezetése a Zrínyi 2026 elneve-
zésű komplex haderőfejlesztési programot, amelynek célja, hogy a 
Magyar Honvédség Közép-Európa egyik meghatározó, modern fel-
szereléssel ellátott, valós visszatartó erővel rendelkező hadserege 
legyen. „Ez a fejlesztés azonban nem képzelhető el logisztikai alaku-
lat nélkül. Bár az elmúlt esztendő sem volt könnyű, az elkövetkezen-
dő időszak még nagyobb kihívásokat tartogat számunkra. Olyan fel-
adatok várnak ránk, amelyek még nem fordultak elő a Magyar Hon-
védség történetében. Ehhez a munkához kívánok önöknek olyan ki-
tartást, amellyel eddig is bizonyították kiváló munkájukat” – zárta be-
szédét Baráth István dandártábornok.  

 
A csapatünnepen Baráth István dandártábornok, az MH Logisztikai 

Központban központ parancsnoka mondott beszédet 

Az ünnepi beszéd és az elismerések átadása után az alakulat és 
az alárendelt szervezetek vezetői, a IX. kerületi önkormányzat, a 
Honvédelmi Minisztérium, a Honvéd Vezérkar és az MH 
Összhaderőnemi Parancsnokság képviselői és más meghívottak is 
koszorút helyeztek el a laktanya névadójának, báró Hazai Samu hon-
véd vezérezredesnek, a Magyar Királyság egykori honvédelmi mi-
niszterének mellszobránál. 
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A repülőműszakiak napja 

Ünnepi megemlékezést tartottak a repülőműszakiak 2017. június 
30-án az MH Légijármű Javítóüzem szervezésében az üzem hangár-
jában. A megemlékezésen részt vettek az MH Légijármú Javítóüzem 
tagjain túl a Honvédelmi Minisztérium, a Honvéd Vezérkar, az MH 
Összhaderőnemi Parancsnokság, a Készenléti Rendőrség Légi-
rendészeti Szolgálatának, a Magyar Honvédség repülőalakulatainak, 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Repülő Intézetének, a Ve-
terán Repülők Szövetségének és a Magyar Katonai Logisztikai Egye-
sület képviselői.  

Az ünnepségen az elöljárói köszöntőlevél felolvasása után Bozóki 
János mérnök ezredes, az MH LéJű parancsnoka mondott ünnepi 
beszédet. Beszédében méltatta Adorján János tevékenységét, aki a 
saját gyártású repülőgépét megépítve és kipróbálva a magyar repülés 
úttörője volt. Tiszteletére, halálának dátumát, július 2-át választotta a 
szakma a „Repülőműszakiak Napjának”. Nem feledkezett meg napja-
ink repülőműszakiairól sem, kiemelte áldozatos tevékenységüket, 
melyet a hadrafoghatóság fenntartása, a repülőeszközök megbízha-
tósága, a hajózó állomány biztonsága érdekében folytatnak.  

 
Az ünnepi megemlékezés után elismeréseket adtak át. 
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A Szózatot követően a jelenlévők kivonultak, hogy felálljanak a 
hangár előtt, és a jelenlévő szervezetek képviselői elhelyezzék ko-
szorúikat a hangár falán elhelyezett emléktáblánál. 

 

Az ünnepséget közös ebéd és baráti beszélgetés zárta. 
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Baranyi Ferenc mk. ezredes úr emlékére 

2017. június 24-én kaptuk a hírt, hogy Baranyi Ferenc nyugállományú 
ezredes életének 69. évében – méltósággal viselt betegség után – 
elhunyt. Baranyi Ferenc egy sikeres katonai pályafutás után vonult 
nyugállományba, az MKLE-nek alapítása óta tagja, és 2007-2013 
között titkára volt. 
Baranyi Ferenc 1948. június 03-án született Gyöngyösön. 1968. nov-
ember 06-án végezte el a Tartalékos Tiszti Iskolát, ahol alhadnagyi 
rendfokozatot szerzett.  
1972. február 07-ei hatállyal vették szerződéses tiszti állományba, az 
MN 63. Ellátó Zászlóalj századparancsnoki beosztásába került Püs-
pökladányba. Hivatásos tiszti állományba 1975. február 01-vel került, 
mellyel egyidejűleg előléptették hadnaggyá.  
1980. augusztus 31-ig az MN 63. Ellátó Zászlóalj hadműveleti tiszti, 
majd törzsfőnök helyettesi beosztásaiban teljesített szolgálatot. 1980. 
szeptember 01-től 1983. augusztus 31-ig a Zrínyi Miklós Katonai 
Akadémia hadtáp szakos hallgatója volt.  
Az Akadémia elvégzését követően, 1983. szeptember 01-jei hatállyal 
hadtáp-hadműveleti főtiszti beosztásba nevezték ki az MN 3. Hadtest 
állományába, Cegléd helyőrségbe. 1986. október 01-től 1990. február 
28-ig az MH Hadtáp Főnökség, majd az MH Hadtáp Csoportfőnökség 
hadműveleti főtiszti beosztásában teljesített szolgálatot.   
1990. március 01-jei hatállyal kinevezték az MH Anyagi-technikai Fő-
csoportfőnökség, Hadműveleti és Kiképzési Osztály, Kiképzési Alosz-
tály kiképzési főtiszti beosztásába, ahol 1997. augusztus 31-ig teljesí-
tett szolgálatot hadműveleti és kiképzési beosztásokban. 
1997. szeptember 01-től 2000. november 14-ig az MH Logisztikai 
Főigazgatóság, Hadműveleti Főnökség hadműveleti-tervezési osz-
tályvezetői, majd a hadműveleti főnök helyettesi beosztásokat töltötte 
be. 2000. november 15-től 2003. november 30-ig az MH Összhaderő-
nemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság kiemelt főtiszt, főnök 
helyetteseként teljesített szolgálatot, s ezt követően 2003. december 
01-től 2005. május 31-ig – nyugállományba vonulásáig – az MH 
Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság hadműve-
leti és kiképzési főnöke volt. 
Munkája elismeréseként háromszor léptették elő soron kívül és több 
alkalommal részesült kitüntetésben. Személyében egy a logisztikai 
iránt elkötelezett munkatársunkat, barátunkat veszítettük el.  
Nyugodjék békében! 
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Könyvismertető  
Blazsek Attila – Sárhidai Gyula: VILÁGTENGEREK FARKASAI – 
TENGERALATTJÁRÓK 1939–1945 

A Kornétás Kiadó 2017-ben jelentette meg Blazsek Attila és Sárhi-
dai Gyula: Világtengerek farkasai – Tengeralattjárók 1939–1945 című 
könyvét. A kötet mérnöki alapossággal ismerteti a tengeralattjáró 
hadviselés eszközeit – a különféle tengeralattjárók típusait. 

A modern tengeri hadviselésben – azon belül a II. világháború ten-
geri küzdelmeiben - a tengeralattjáró az ellenfél tengeri logisztikai 
rendszerének pusztítását végezte. A tengeralattjárók tevékenysége 
csak ritkán irányult az ellenfél hadihajói ellen, többségében a keres-
kedelmi hajóegységek minél nagyobb számú pusztítása volt a cél. A 
német tengeralattjárók 1942-re Nagy-Britannia kereskedelmi hajóte-
rének olyan nagy mennyiségét pusztították el, hogy az már jelentős 
mértékben gátolta a szigetország gazdaságának működését. Kevés-
bé közismert, hogy Japán összeomlásához legalább annyira hozzájá-
rult az amerikai tengeralattjárók által megsemmisített kereskedelmi 
hajótér, mint maga az atombomba. A II. világháborúban a tengeralatt-
járó – a tengeri logisztikára gyakorolt jelentős hatása miatt – a hadvi-
selés stratégiai fontosságú eszközévé vált. 

A kötet a kezdetektől ismerteti a tengeralattjárók fejlődését. A ten-
geralattjáró ötletét már az 1570-es években papírra vetették, és ké-
sőbb számos próbálkozás történt az új eszköz tökéletesítésére és 
háborús körülmények közötti hasznosíthatóságára. A tengeralattjárók 
első harci bevetésére 1776-ban került sor. Az új eszköz gondolata és 
főleg alkalmazása a gőzhajó feltalálójának érdeklődését is felkeltette. 
Robert Fulton 1800-ban készítette el a Nautilus elnevezésű fa- és 
fémépítésű, ballaszttartályokkal ellátott kilenctonnás tengeralattjáró-
ját. 1851-ben Wilhelm Bauer alkotta meg – sajnos már az első próba-
útján szerencsétlenül járt – konstrukcióját. A legénység csodával ha-
táros módon menekült meg a süllyedő hajóról. Nem sokkal később 
került sor első sikeres alkalmazására harci körülmények között. Az 
amerikai polgárháborús időszak alatt épült tengeralattjárót Horace 
Hunley, a konföderáció kapitánya tervezte. A nyolcszemélyes, kézzel 
hajtott járművet az unió Housatonic nevű korvettje ellen vetették be 
sikerrel, azonban teljes legénysége odaveszett az akcióban. 
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Azonban a tengeralattjáró igazi reneszánszát a második világhábo-
rú idején élte. Soha ennyi ország ilyen nagy számban nem tartott 
rendszerben különböző típusokat. Feladatköreik pedig korántsem 
voltak olyan magától értetődőek, mint a mai modern időkben. Noha a 
hadviselő felek közül főleg a német tengeralattjáró-haderőnemet már 
több szakirodalom is részletesen bemutatta, a többi ország által gyár-
tott és harci körülmények között bevetett típusok valahogy mindig 
háttérbe szorultak. 

A tengeralattjárókkal foglalkozó kötetünk részletesen foglalkozik 
mind a tengelyhatalmak, mind a szövetségesek különböző hadszínte-
reken alkalmazott tengeralattjáró-taktikáival, eszközeivel, fedélzeti 
fegyvereivel. E könyv a téma iránt érdeklődők számára igazi hiány-
pótló munka, amely bemutatja a második világháború hadviselő or-
szágainak valamennyi tengeralattjáró-típusát. A szerzők a 20. száza-
di történelem és a haditechnika iránt érdeklődő minden olvasónak jó 
szívvel ajánlják ezt a korábban még nem publikált összeállítást. 

A 280 oldal terjedelmű, B/5 formátumú, kartonált ragasztott kötésű 
könyv ára 3000 Ft. A könyv a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 
jelent meg. 

 

 

 


