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A SABER GUARDIAN 2017 GYAKORLAT ÉS 
AZ MH LOGISZTIKAI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE 

A Saber Guardian 2017 az Amerikai Egyesült Államok szárazföldi 
haderejének Európában állomásozó katonai szervezetei által támoga-
tott, nagy láthatóságú gyakorlat. A Saber Guardian 2017 célja az 
észak-atlanti szövetség varsói csúcstalálkozóján megfogalmazottak 
szellemében a hiteles kollektív védelmi képességek demonstrálása 
volt, de egyben a Magyar Honvédség számára is jó lehetőséget te-
remtett a képességek kipróbálására és a szövetséges együttműködés 
hatékonyságának elmélyítésére. Ez a nemzetközi összhaderőnemi 
NATO gyakorlat Bulgária, Magyarország és Románia területén került 
végrehajtásra. A résztvevő 22 ország fegyveres erői hajtották végre 
sikeresen a különböző jellegű feladatokat. 

Az MH Logisztikai Központ feladatai a Sabre Guardian gyakorlat 
során: 

 a Befogadó Nemzeti Támogatás keretében az áthaladó, vala-
mint a kiképzési tevékenységet végrehajtó szövetséges kato-
nai szervezetek támogatása; 

 az érkezők fogadása, a mozgás-irányítás feladatai (Határátlé-
pést Koordináló Közlekedési Parancsnokság, Vasúti és Repü-
lőtéri Katonai Parancsnokság); 

 közúti menetoszlopok, katonavonatok kísérése; 

 hajtóanyag feltöltési hely biztosítása (Lébény - Mosonszent-
miklós, USA); 

 menettámogató központ (Táborfalva, CSC, hajtóanyag feltöltés 
USA, szállás, gép-, és harcjárművek elhelyezése, javítási te-
vékenységhez helybiztosítás); 

 technikai támogatás meghibásodás esetén (nehézgép szállító 
szerelvény);  

 a kapcsolódó gyakorlatok központi logisztikai támogatása. 

A feladat végrehajtása érdekében az MH Logisztikai Központ egy, 
az alárendeltségében működő támogató parancsnokságot (RSOM - 
Reception, Staging and Onward Movement - Erők Fogadása, Állomá-
soztatása és Előre vonása) hozott létre. Az MH LK a Befogadó Nem-
zeti Támogatás keretében végezte az áthaladó, valamint a kiképzési 
tevékenységet végrehajtó szövetséges katonai szervezetek támoga-
tását, az érkezők fogadását, a mozgás-irányítás feladatait, a közúti 
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menetoszlopok, illetve a katonavonatok kísérését, továbbá a techni-
kai támogatást meghibásodás esetén. Végezte a kapcsolódó gyakor-
latok központi logisztikai támogatását. 

Az Amerikai Egyesült Államok szárazföldi haderejének Európában 
állomásozó katonai szervezetei által támogatott gyakorlat logisztikai 
részéből az MH Logisztikai Központ a megszokott feladatain túl spe-
ciális, eddig nem alkalmazott támogató elemekkel is kivette részét.  

A gyakorlat nemzeti kiajánlott kiképzési rendezvényeinek stratégiai 
szintű koordinálására Gyakorlat Irányító Csoport került megalakítás-
ra, melyben állandó tagként az MH Logisztikai Központ is képviselteti 
magát. Az RSOM Parancsnokság alárendeltségében működő Konvoj 
Támogató Központ – „Convoy Support Center” (CSC) az MH Anyag-
ellátó Raktárbázis állományából, a Mozgás Koordináló Központ – 
„Movement Coordination Center” (MCC) pedig az MH Katonai Közle-
kedési Központ állományából került megalakításra. 

A Táborfalván települő Konvoj Támogató Központ a gyakorlaton a 
STANAG 2580 (ATP-3.13.1 – RSOM procedures) feladatokat látta el. 
A logisztikai támogatásba bevonható összes technikai kapacitással 
és a rendelkezésre álló technikai eszközzel szolgálta ki a vezetés-
irányítás igényeit. Fontos feladata volt a segítségnyújtás a kijelölt út-
vonalat használó gépjárművek részére, a szükséges egészségügyi, 
javítási-karbantartási, műszaki mentési szolgáltatások biztosítása; a 
terület menedzsment, műszaki tevékenység és „Force Protection” 
koordinálása, és az egyeztetés a hatóságokkal a továbbhaladás ér-
dekében. A központ fő feladatai közé tartozott a továbbindulási felté-
telek biztosítása, szoros együttműködésben azzal az – ugyancsak az 
MH LK alárendeltségébe tartozó – állománnyal, amely az amerikai 
konvojokat országunk északnyugati illetve délkeleti határátkelőhelye-
in fogadta, és kísérte közöttük. (Összeállította: Dr. Hegedűs Ernő mk. 
őrnagy és Druzsin József szds.) 

NEMZETKÖZI TEREP-JÁRMŰ RENDSZEREK TUDOMÁNYOS 
EGYESÜLETÉNEK TEREPJÁRÓ JÁRMŰVES KONFERENCIÁJA 

BUDAPESTEN 
 

Budapesten tartotta szeptember 24. és 27. között konferenciáját a 
Nemzetközi Terep-Jármű Rendszerek Tudományos Egyesülete, an-
gol nevén International Society for Terrain-Vehicle Systems (ISTVS). 
A konferencián több mint 120 vendég vett részt, és 75 elő-
adás/poszter illetve tudományos dolgozat jelent meg. A konferencia-
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szervezők a Rába Járműipari Holdingot, mint nagy múlttal rendelkező 
hazai járműgyártó céget és a MH Logisztikai Központot kérték fel a 
konferencia szakmai nap főtámogatójinak. 

Az ISTVS egyesület jelenleg Japántól az Egyesült Államokig tömö-
ríti a járműtechnikával, terepjáráselmélettel, mezőgazdasági-, kato-
nai-, erdészeti járművekkel, valamint az égitest jármű-robotokkal fog-
lalkozó ipari- és kutató-oktató szakembereket. Tudományos rendez-
vényeivel jelentős nemzetközi fórumot biztosít az ipar, a kutatás-
fejlesztés, a felsőoktatás és egyéb szakmai szervezetek, egyesületek 
közötti tapasztalatcseréhez és információáramláshoz. Az egyesület 
2012-ben ünnepelte alapításának fél évszázados évfordulóját. 

A konferencia megnyitóünnepséggel kezdődött, ahol Dr. Kiss Pé-
ter, az ISTVS elnöke és a konferencia főszervezője köszöntötte a 
vendégeket, majd Dr. Sitkei György akadémikus tartott bevezető elő-
adást „A talajmechanika kihívásai és lehetőségei” címmel.  

A plenáris előadáson Baráth István dandártábornok mutatta be a 
konferencia résztvevőinek a Magyar Honvédség Logisztikai Központ 
küldetését és feladatait, majd Dr. Lelkes Márk, a Rába Fejlesztési 
Intézet vezetője tartott előadást a Rába mezőgazdasági futóművek, 
járószerkezetek fejlesztéséről.  

 

Baráth István dandártábornok plenáris előadást tart: “The Mission 
and Task of the Hungarian Defence Forces Logistics Centre” címmel 

 
A ISTVS konferenciákat hagyományosan egynapos szakmai be-

mutató, „Technical Tour” kíséri, mely jellemzően járműbemutató, vagy 
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kutatóintézet, kísérleti laboratórium megtekintése. Ennek keretében a 
konferencia résztvevők meglátogatták a Rába Technológiai Centru-
mot, nagy érdeklődéssel figyelték a kiállított Botond katonai szállító-
járművet, és előadás keretében megismerhették a gyár múltját és 
jelenét.  

 
Az ISTVS 2017 konferencia résztvevői 

A szakmai nap második felében a vendégek az écsi Rába Ring 
próbapályára mentek, ahol katonai tábor, valamint bemutatóra felso-
rakozott járművek várták a résztvevőket. Hat járművet mutattak be, 
négy Rába katonai szállítójárművet és két, szintén hazai fejlesztésű 
és gyártású Komondor 4x4 és 6x6 páncélozott katonai járművet, me-
lyet a Gamma Műszaki Zrt. biztosított. A járművek statikus bemutatá-
sát követően a próbapálya különböző szakaszain mozgás közbeni 
járműbemutató következett. Jelentős érdeklődés fogadta az ún. vál-
tott hullámú szinusz akadályokon történő igen látványos járműmoz-
gást, ahol a futómű és vázszerkezet jelentős hajlító-csavaró igénybe-
vételnek van kitéve. Volt emelkedőn felfelé való haladás közbeni, va-
lamint terepi és országúti (parabolikus pálya) járműbemutató is.  

A konferencia szervezés háttérintézménye a gödöllői Szent István 
Egyetem Folyamatmérnöki Intézet Járműtechnika Tanszéke volt. A 
tanácskozáson résztvevők visszajelzése alapján, a konferencia mind 
szakmailag, mind pedig programját tekintve nagyon sikeres és hasz-
nos volt, pozitív szakmai tapasztalatokat és maradandó emlékeket 
nyújtott.  

(Összeállította: Dr. Kiss Péter - Dr. Máthé László) 
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A HADSEREG SZÁMÁRA LÉTKÉRDÉS A MEGBÍZHATÓSÁG 
  

„A hadsereg számára létkérdés a megbízhatóság” − ez lehetne a 
mottója annak a rendezvénynek, melyet az MH Logisztikai Központ 
Műszaki Átvevő és Vizsgáló Osztálya rendezett meg az év közepén a 
báró Hazai Samu laktanyában. A minőségbiztosítási szakmai napon 
több mint 150 polgári és katonai szakértő vett részt. 

A rendezvény aktualitását a 2016-os változások adták: a NATO 
AQAP 2110 normatív dokumentum és a benne hivatkozott NATO-
szabályzók, valamint a szervezeti változás, mely okán a minőségbiz-
tosítás feladatrendszere az MH Logisztikai Központhoz került. A ren-
dezvényre meghívást kaptak az állami minőségbiztosítási szervezet, 
a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség képviselői is. 
Részvételre hívták a Katonai Minőségirányítási Rendszert üzemeltető 
és azt bevezető vállalkozásokat, valamint hadiipari beszállítókat is. 

 A szakmai napot az MH Logisztikai Központ parancsnoka, Baráth 
István dandártábornok nyitotta meg, majd átadta a szót a szakmai 
előadóknak. Az előadásokban az új szabályzókat, követelményrend-
szereket ismertették az előadók. 

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS LOGISZTIKUSOK NAPJÁN 

A 2017. évi logisztikusok napját 2017. november 30-án ünnepelte 
az MH Logisztikai Központ. 

Az 1989-ben kialakított hagyománynak megfelelően az idén is 
megünnepelték a logisztikusok napját valamennyi logisztikai katonai 
szervezetnél. Az MH Logisztikai Központ november 30-án délután 
tartotta ünnepi állománygyűlését az alakulat laktanyájában. A ren-
dezvényen részt vettek az együttműködő katonai szervezetek, a társ 
fegyveres szervek és az együttműködő polgári szervezetek képvise-
lői. A meghívottak között kiemelt figyelmet kapott a Magyar Logiszti-
kai Egyesület és a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület. Részt vet-
tek a rendezvényen a honvédelmi tárca gazdasági társaságainak 
képviselői is. Az ünnepségen felolvasták a honvédelmi miniszter és a 
honvéd vezérkar főnöke közös ünnepi köszöntőjét. Az ünnepi meg-
emlékezést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetője, Dr. 
Gyarmati József alezredes tartotta. Beszédében – tekintettel az év 
vége közelségére – visszatekintett a lassan lezáruló év legfontosabb 
feladataira: a PRECISE RECEPTION – 2017, SAUBER GUARDIAN-
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2017 és a SAFETY FUEL- 2017gyakorlatokra. A szervezési intézke-
désre, melynek során egy új igazgatósággal bővült a szervezet struk-
túrája. Kitért a Zrínyi 2026 programra és beszélt a logisztikai felsőok-
tatás aktualitásairól is.  

 
A résztvevők az ünnepi beszédet hallgatják 

Az ünnepi beszédet követően elismerések átadására került sor. 
Ismertették, hogy a honvédelmi miniszter december 01-ével előléptet-
te ezredessé Gumpl Pál alezredest. Több vezérkari főnöki emlékpla-
kettet, MH Összhederőnaaemi Parancsnoki és az Logisztikai Központ 
parancsnoki emléktárgyat és oklevelet is átadott Baráth István dan-
dártábornok. A parancsnok a rendezvényen búcsúztatta el a nyugál-
lományba vonuló Bakó Valentyína közalkalmazottat.  

Délután az MH Anyagellátó Raktárbázis Újszász utcai objektumá-
ban folytatódott a megemlékezés. A tradíció szerint koszorúzták meg 
a résztvevők a Magyar Ellátó Katonák Emlékművét. Az emlékműnél 
dr. habil. Horváth Attila alezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
tanszékvezetője mondott nagy sikerű beszédet. Elmondta, hogy a 
művészi katonaábrázolások a költészettől a filmekig csak a harcoló 
katonát ábrázolják. De a logisztikus katonákkal a hadművészet is 
mostohán bánik. Az ellátó katona mindig is a háborúk névtelen hőse 
volt. Beszédében kitért az emléktáblára, melyet a logisztikusok állítot-
ták és őriztek meg. Beszédében a jövőnek szóló példaként az alábbi-
akat említette: „Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc a ma-
gyar hadtörténelem olyan sikeres példája volt, amelynek tapasztalata-
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iból ma is tanulhatunk. A szabadságunkért vívott háborúnak nem vol-
tak meg a katonai, hadiipari és logisztikai feltételei. Az akkori helyzet-
tel kapcsolatban az egykori hadmérnök és matematikus Bolyai János 
szavai jutnak eszembe „A semmiből egy új, más világot teremtettem!” 
Majd ezekkel a szavakkal zárta beszédét: Az 1848-49-es Forradalom 
és Szabadságharc példája ma is erőt adhat, a Zrínyi 2026 Honvé-
delmi és Haderőfejlesztési Program előkészítése és végrehajtása 
időszakában. Szerencsénkre nem kell a semmiből kezdeni, de ne-
künk logisztikusoknak van és lesz ezzel kapcsolatban feladatunk.  

A beszédet követően került sor a koszorúk elhelyezésére. Koszo-
rút helyezett el a XVI. kerület polgármestere, a IX. kerületi polgármes-
teri hivatal képviselője, a Honvéd Vezérkar és közvetlen szervezetei, 
az MH Összhaderőnemi parancsnokság és alárendelt szervezetei, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem képviselői, a nyugállományú szerve-
zetek képviselői, a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület és az MH 
Logisztikai Központ és alárendelt szervezetei is. 

 

 
Koszorúzás az emléktáblánál 

A késő délután a kerekévfordulós nyugállományú vezetők köszön-
tése jegyében telt. Szintén a többéves tradíció szerint fogadta az MH 
Logisztikai Központ parancsnoka a nyugállományú vezetőket. Az idén 
húsz, korábban a logisztika területén dolgozó vezető beosztású 
nyugállományú főtiszt és tábornok fogadta el Baráth dandártábornok 
meghívását a találkozóra. A parancsnok a kerekévfordulós születés-
napjukat a 2017. év folyamán ünnepelt nyugállományú kollégáknak 
egy-egy emléklap átadásával tette emlékezetessé az összejövetelt.  
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A kerekévfordulósok és az őket köszöntők 

Megható színfoltja volt az estének az MH Anyagellátó Raktárbázis 
megbízott parancsnoka, Dolányi Sándor alezredes tisztelgése Kiss 
József ezredes úr előtt. Kiss ezredes úr volt az első parancsnoka a 
frissen avatott Dolányi hadnagynak az MH Üzemanyagellátó Köz-
pontban. Háláját fejezte ki a nyugállományú ezredes felé azért a fo-
gadtatásért és azért a bánásmódért, amellyel az akkori pályakezdőt 
fogadta és segítette. Az este baráti beszélgetésekkel zárult. 

 
Dolányi Sándor alezredes köszönti egykori parancsnokát 


