
42
Új Honvédségi Szemle

HADTÖRTÉNELEM

DR. CSENDES LÁSZLÓ

Hadseregtörténet 1991-1998

A magyar katonai egészségügy 
munkatársai: 23 orvos, 11 egész
ségügyi asszisztens, ápoló, két 

tolmács és egy adminisztratív munkaerő 
január 14-én megérkezett Szaúd-Arábiába, 
ahol a szaúdi katonai parancsnokság állo
mányában teljesítettek szolgálatot az Öböl
válság idején. A 37 tagot számláló egész
ségügyi csoport május 29-én érkezett haza. 
Munkájukról Szaúd-Arábia királya elisme
réssel nyilatkozott a köztársasági elnöknek 
írott levelében.

1991: MÉRFÖLDKŐ A 
SZOVJET CSAPATKIVONÁS

A tömegkommunikációs eszközök jelen
tős hírveréssel számoltak be a HM és Hor
vátország között zajló fegyverexportról. A 
sajtóban megjelent hírek szerint több ezer 
géppisztoly került illegálisan Horvátor
szágba. A HM illetékesei a hírt cáfolták, 
majd nyilatkozatot tettek közzé, miszerint 
a HM nem foglalkozik fegyverexporttal.

Magyarország átrepülési engedélyt adott 
a Törökországba tartó Bundeswehr-gépek 
számára, amelyek az Öböl-háborúban részt 
vevő csapatok utánpótlását biztosították. A 
légi támaszpontra tartó gépek ezt a légi fo
lyosót később is használhatták.

Március első napjaiban hazatértek az 
ENSZ iraki-iráni tűzszünet betartását meg
figyelő csoport tagjai. Ilyen tevékenységet 
1988 óta több váltásban végeztek a magyar 
katonák.

Törökbálinton húsz örkatona megtagadta 
a szolgálatba lépést a gyakori őrszolgálati 
beosztás :r.iatt. A katonai ügyészség zen
dülés, parancsmegtagadás címén eljárást 
kezdeményezett.

A hadkiegészítő parancsnokság adatai 
szerint a sorozóbizottságok 5395 személyt 
felülvizsgálatra javasoltak. Végül is 4546 
fő alkalmatlan minősítést kapott.

Az 1990. március 10-én aláírt egyez
mény az „ideiglenesen hazánkban állomá
sozó szovjet csapatok” kivonási határidejét 
1991. június 30-ában határozta meg. A ki
vonulás több mint százezer személye közel 
27 000 haditechnikai eszközt és félmillió 
tonna felszerelést érintett. A csapatkivonás 
rendészeti biztosításában négyezer magyar 
katona vett részt. Ez a jelentős erő és esz
köz átcsoportosítása, szállításuk megszer
vezése mindkét fél számára óriási feladatot 
jelentett. A jó  tervek és azoknak szigorú be
tartása azt eredményezte, hogy 1991. júni
us 16-án 15 órakor Viktor Silov altábor- 
nagy — utolsó szovjet katonaként — átha
ladt a záhonyi Tisza-hídon felfestett ma
gyar-szovjet határvonalon. Itt-tartózkodá- 
suk negyvenkét évének hiteles története 
máig sem ismert sok vonatkozásban, és 
minden bizonnyal évtizedek is eltelnek 
még, hogy majdan hadtörténetírásunk 
megkísérelje feltárni a titkokat.

1991. október 27-én este Jugoszlávia fe
lől berepülő és oda visszatérő repülőgép 
két kazettás bombát dobott Barcs nyugati 
felére. A súlyos incidensre való tekintettel 
az MH vezérkari főnöke elrendelte, hogy a
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magyar készültségi repülőgépek már akkor 
felszálljanak, amikor a jugoszláv katonai 
repülőeszközök harminc kilométerre meg
közelítik a magyar határt.

A HM illetékesei bejelentették, hogy a 
Magyarország és Jugoszlávia közötti teljes 
határhossz mentén -  mindkét oldalon -  10- 
10 kilométer szélességben semleges légtér
sáv jött létre, amelyen belül a katonai repü
lök nem tevékenykedhetnek.

Az év során két repülőszerencsétlenség 
történt. Grosszman István főhadnagy au
gusztus 22-én kiképzési feladat végrehajtá
sa közben M iG-2ÍBISZ típusú gépével 
(Honi Vadászrepülö Osztály, Pápa) légi ka
tasztrófát szenvedett, amelynek során éle
tét vesztette. Szeptember 12-én az MH 
kecskeméti Szentgyörgyi Dezső Honi Va
dászrepülő Osztály pilótája, Horváth Ist
ván őrnagy MiG-21 MF típusú gépével, 
kiképzési feladat végrehajtása során lakat
lan területre zuhant, életét vesztette.

Szeptember 2 0 -2 1-én a Taszáron meg
tartott légiparádén egyéni és kötelékbemu- 
tatót tartottak a 31. honi vadászezred piló
tái. A szólót Pinkóczi József alezredes re
pülte. A hármas kötelékrepülés során -  el
sőként a világon -  mutattak be légiharc - 
gyakorlatot. A „világpremiert” jelentő 
programban az ellenséget Dósa József őr
nagy képviselte egy fehérre festett függőle
ges vezérsíkú repülőgéppel, az elfogó gép
pár tagjai Doma Sándor alezredes és Tül- 
kös János százados.

A Magyar Honvédség parancsnokának 
38/ 1991. Parancsa alapján az MH Kikép
zési és Szárazföldi Főcsoportfőnökség 
1991. október 31 -én tudományos tanácsko
zást szervezett a katonai öngyilkosságok
ról. A tanácskozáson -  amelyen dr. Hidegh 
János orvos vezérőrnagy, az MH egészség- 
ügyi szolgálatfőnöke elnökölt -  részt vet
tek a témakör polgári és katonai szakértői, 
kutatói, a Honvédelmi Minisztérium főosz
tályainak képviselői, azMH parancsnokság 
szerveinek vezetői, csapatparancsnokok,

katonaorvosok, a fegyelemmel foglalkozó 
szaktisztek, a tanintézetek képviselői, to
vábbá neves közéleti személyiségek, írók, 
a történelmi egyházak képviselői, a katonai 
igazságügyi szervek, a Népjóléti Miniszté
rium, a BM Határőrség és az ORFK meg
hívott képviselői. A tanácskozáson jelen 
voltak a sajtó (Magyar Televízió, Magyar 
Rádió, az országos napilapok, egyes szak- 
folyóiratok és a katonai sajtó) képviselői is.

1992: AWACS JÁRŐRSZOLGÁLAT 
HAZÁNK LÉGTERÉBEN

A nemzeti alapon álló honvédelmi politi
ka az ország biztonságának és védelmének 
a megteremtésével fontos stabilizáló szere
pet tölt be. A bizonytalanságok megszünte
tésében, a veszélyek semlegesítésében, a 
veszélyforrások felszámolásában való ak
tív részvétel hozzájárul a béke fenntartásá
hoz, a fegyveres konfliktusok és a háború 
elkerüléséhez, az ország fejlődésének za
vartalanságához. A partnerség és integrá
ció útját egyengető ténykedés a közép- és 
kelet-európai térség felemelkedését kíván
ja szolgálni.

Miután megtörtént az ország három ka
tonai kerületre (külön budapesti katonai 
kerület) történő felosztása, a szárazföldi 
csapatok szervezeti felépítése ennek meg
felelően módosult.

A budapesti katonai kerület a Magyar 
Honvédség parancsnokságának, míg a há
rom másik kerület és a közvetlen csapatok 
a Szárazföldi Csapatok parancsnokságának 
alárendeltségébe kerültek.

Az ország vezetésének megfogalmazása 
szerint a fegyveres erők nagyságának, ösz- 
szetételének és technikai eszközrendszeré
nek a hazai területen hagyományos eszkö
zökkel megvívandó aktív védelmi hadite
vékenység igényeinek és követelményei
nek kell megfelelnie, miszerint létszáma 
békeidőben a lakosság létszámának mint
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egy 0,7-0,9 százaléka legyen. Igaz, hogy a 
katonai szolgálatra „alkalmatlan” minősí
tés az elmúlt évekhez viszonyítva némileg 
csökkent, mégis a felülvizsgálatra utalt 
45 156 főből végül is 3645 fő katonai szol
gálatra alkalmatlan minősítést kapott.

A Honvédelmi Minisztérium az MTI út
ján bejelentette, hogy az év során 40 ezer 
főre csökkentik az MH szárazföldi csapata
inak létszámát.

Keleti György ezredes, a HM szóvivője 
beosztásából való felmentését kérte a hon
védelmi minisztertől, aki a kérelem teljesí
téséhez hozzájárult.

Az MH átszervezéséhez szorosan kap
csolódó jövőbeli tisztképzésről és annak 
nagyságrendjéről tárgyalásokat folytatott 
az Országgyűlés honvédelmi bizottsága.

Átvonult Magyarországon az ENSZ bé
kefenntartó erőinek a délszláv államokba 
indult kontingense.

Április 3-án Horvátország irányából 22 
akna csapódott be Kásád és Eperjespuszta 
körzetébe. Személyi sérülés nem történt. 
Az eseményeket követően a Honvédelmi 
Minisztérium vezetői határozottan vissza
utasították azon jugoszláv rágalmakat, mi
szerint a jugoszláv oldalról Baranyát ért 
horvát támadás során Magyarországról is 
lőtték a szerb területvédelem állásait. A be
jelentést követőn a Magyarországra akkre
ditált katonai attasék látogatást tettek Bara
nya megyében.

A Magyar Honvédség költségvetési lét
száma folyó évre (1992)- 1989-hez viszo
nyítva -  összességében 33,8 százalékkal 
csökkent. Ezen belül a tisztek aránya 19,1 
százalékkal, a tiszthelyetteseké 33,1 száza
lékkal (ami megengedhetetlenül magas!), a 
sorállományé 44,4 százalékkal, a polgári 
alkalmazottaké 22 százalékkal. Utóbbiak 
megnevezése július elsejétől közalkalma
zottra változott.

Az MH költségevetési létszámának ala
kulása figyelmet érdemel: tiszt 14 400, 
tiszthelyettes 8500, sorállomány 51 000,

polgári (közalkalmazott) 26 000, mindösz- 
szesen 100 ezer fő.

A meglevő jelentősebb haditechnikai 
eszközök: harckocsik 1345, páncélozott 
harcjármű 1731, tüzérség 1047, hazai repü
lőgép 143, speciális támadó helikopter 
(Mi-24) 9 darab. A nemzetközi szerződé
sekhez igazodva (bár ez csak töredék), de
cember 31-ig megsemmisítésre tervezve 
14 T-34 harckocsi és 10 darab M 120-as tü
zérségi eszköz.

A Magyar Köztársaság kormánya enge
délyezte (október 30-án) a NATO 
AWACS-gépeinek járőrözését a magyar 
légtérben.

Több magas szintű delegáció és kiemel
kedő katonai, valamint politikai személyi
ség látogatta meg hazánkat. A teljesség 
igénye nélkül: Morozov ukrán védelmi mi
niszter, C. L. Powell tábornok az USA Ve
zérkari Főnökök Egyesített Bizottságának 
elnöke, Manfred Wörner, a NATO főtitká
ra, a brit hadsereg vezérkari főnöke, NATO 
katonai küldöttség, a német védelmi mi
nisztérium delegációja, román katonai kül
döttség, valamint Budapesten ülésezett az 
EMPA (Európai Katonai Sajtó Szövetség) 
kongresszusa.

A Honvédelmi Minisztérium kabinetülé
sén augusztus 26-án megállapították, hogy 
befejeződött a Magyar Honvédség két éve 
tartó átszervezése. Amint azt a későbbi 
évek törekvései igazolják, az átszervezése
ket újabb átszervezések követték, és lavi
naszerűen sodródik évröl-évre tovább.

1993: ÚJRA
FEGYVERNEMI NAPOK

Az év elején (január 5.) ünnepélyesen 
búcsúztatták azt az öt magyar katonatisz
tet, akik Angolába indultak ENSZ-megfi- 
gyelönek. Az ott szolgáló magyar kontin
gens száma 18 főre növekedett. Ugyancsak 
január óta Mozambikban 23 magyar meg
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figyelő vett részt békefenntartó misszióban 
az ENSZ kérésére. Sajnálatos, de a kor
mány ülésén megfogalmazták: „A tisztikar 
családtagjainak egyötöde, a tiszthelyette
sek több mint 40 százaléka él a létminimum 
alatt. ”

Déli szomszédunk dél-baranyai szaka
szát (magyar-horvát határ) a magyar kor
mány kérésére megtekintette az Európai 
Közösség Missziójának Szegedre delegált 
megfigyelőcsoportja.

Szolgálati idejük leteltével huszonkét- 
ezer sorkatona —  közöttük háromezer ha
tárőr — leszerelt. Többségük 12 hónapig 
teljesített szolgálatot (a közel 400 fő két
gyermekes mindössze hat hónapig szol
gált).

A kor szelleme, az új elvárások egyre 
gyakrabban előtérbe helyezik a szerződé
ses katonák „rendszerbe állítását”. A HM 
jelenlegi felmérése szerint mintegy négy
ezer szerződéses katonára lenne szükség, 
akik a modern technikát kezelnék (kisebb 
költségráfordítással, szakszerűbben, haté
konyabban).

A MH egyik legütőképesebbnek minősí
tett alakulata a Bakony Harcihelikopter Ez
red a Bottyán János Gépesített Lövészdan
dárral együttműködve módszertani bemu
tató gyakorlatot tartott.

A magyar fegyveres erők kijelölt képvi
selői kétnapos megfigyelő repülést végez
tek román terület felett a „Nyitott égbolt” 
szerződés alapján.

Az Arrabona felderítő-zászlóaljnál 
(Győr) látogatást tett az olasz hadsereg ve
zérkarának felderítőfőnöke, Giuseppe 
Ardito hadosztálytábomok és kísérete.

A HM Társadalmi kapcsolatok és sajtó
főosztály a „Nyílt napok” programjának 
keretében -  Pilisszentkereszten -  a Duna 
Légvédelmi Rakétadandár hazai bemutató
ján, meghívott újságírók társaságában 
szemlélték meg a kitűzött feladatok ered
ményes végrehajtását.

Mint korábban is, a hadsereg egységei 
készen állnak a polgári életben való segít
ségnyújtásra. Augusztus 26-án -  többszöri 
kísérlet után a hadsereg speciális alakulatai 
segítségével -  sikerült eloltani a Kiskunsá
gi Nemzeti Parkban pusztító tüzet. Szep
tember 10-én kitüntették azokat a honvéde
ket, helikopter- és repülőgép-vezetőket, 
akik a közelmúlt nagy tűzeseteinél kiemel
kedően helytálltak.

A Magyar Honvédség a ’ 80-as évek vé
ge óta részt vesz az ENSZ békefenntartó 
tevékenységében. A személyi állomány 
magas színvonalú felkészítésének érdeké
ben megkezdődött a Békefenntartó Erők 
Kiképző Központja létrehozásának előké
szítése, a személyi és tárgyi feltételek meg
teremtése.

Az MH parancsnokának 26/1993. (HK. 
13.) intézkedése hivatalossá tette a fegy
vernemi napot, valamint a csapatünnepet, 
mindkettőt kiképzési szünnappá nyilvánít
va.

Fegyvernemi napok: az egyes fegyver
nemekhez, szakcsapatokhoz, szolgálati 
ágakhoz tartozó katonai szervezetek, vala
mint a katonai tanintézetek fegyvernemi 
tanszékei a személyi állomány és a társa
dalmi nyilvánosság előtt történő bemutat
kozással, a védöszentek kultuszának, a 
fegyvernem hagyományának ápolását iga
zoló események.

Október 7-én befutott Záhonyba az a 
vasúti szerelvény, amely a szovjet adósság 
fejében felajánlott haditechnikai eszközö
ket szállította Magyarországra. A MiG-29- 
es repülőgépekből az első nyolc darab ok
tóber 15-én érkezett Kecskemétre.

November 29-én a HM kabinetülése 
döntött a katonai felsőoktatás új szerkeze
téről. Eszerint a felsőoktatási törvénnyel 
összhangban 1996-ra ki kell dolgozni azo
kat a feltételeket, amelyekkel a Zrínyi Mik
lós Katonai Akadémia egyetemmé ala
kul át.
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December elsején a honvédelmi minisz
ter kinevezte a Hadtörténeti Intézet és Mú
zeum főigazgatójává korábbi államtitkárát, 
dr. Raffay Ernőt, a történelemtudomány 
kandidátusát.

December 23-án Göncz Árpád államfő 
aláírta a honvédelmi törvényt, a kabinet el
fogadta a végrehajtásról szóló rendeletet.

Az MH hadrendjében december 31-én 
rendszeresített tiszti létszám 15 193 fő, a 
meglevő 12 782; amely 84,2 százalé
kos feltöltöttséget jelent. Tiszthelyette
sek tekintetében a rendszeresített létszám 
10 525, a valós létszám 9036, a tényleges 
hiány 1489 fő.

1994: ÚJ TÖRVÉNY 
A HONVÉDELEMRŐL

Az 1993. évi CX. Törvényt a honvéde
lemről az Országgyűlés december 7-i ülés
napján fogadta el, így csak a Honvédelmi 
Közlöny 1994. január 3-án megjelenő 
CXX1. évfolyam 1. számában kerülhetett 
nyilvánosságra.

A Magyar Köztársaság az Apostoli 
Szentszékkel 1994. január 10-én, majd 
másnap a kormány a Magyarországi Refor
mátus Egyházzal, az Evangélikus Egyház
zal, valamint a Magyarországi Zsidó Hit
községek Szövetségével megállapodást kö
tött a magyar Honvédségen belüli lelki
pásztori szolgálat végzésére. Ennek alap
ján a kormány rendeletet alkotott a Honvé
delmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szol
gálata létrehozásáról. A szolgálati ágak ve
zető szervei a tábori püspökségek és a tá
bori rabbinátus, székhelyük Budapest. Ka
tolikus és protestáns tábori esperesek szol
gálnak a katonai kerületeknél, tábori lelké
szek a katonai főiskolákon és a nagy lét
számú helyőrségekben. A rendszeresített 
lelkészi beosztások száma 29, jelenleg 25 
fő kinevezése megtörtént. A szolgálat 
munkájában kisegítő tábori lelkészek vesz

nek részt, akik általában a katonai szervek 
területén levő „helyi” lelkészek, munkáju
kat megbízási szerződések alapján végzik. 
Feladataik közé tartozik többek között az 
egyéni és közösségi lelkigondozás, lelki- 
gyakorlatok folytatása, gyóntatás, életis
mereti oktatás, melynek keretében a humá
num, az erkölcsiség, a nemes emberi ma
gatartás, a bajtársiasság és közösségi szel
lem ápolása a cél.

A kormány (1005/1994. 1. 17.) határoza
ta: „a Honvédelmi Minisztériumot és a 
Magyar Honvédség parancsnokságát,
1994. január 20-i hatállyal összevonja”. A 
szervezések átszervezése, valamint az át
szervezések szervezése a hadsereg gyer
mekbetegségeire utaló erkölcsi és anyagi 
kihatásokkal jár. A diszlokációkkal járó 
károsodás, eddig és ezt követően, jelentős 
befolyást gyakorol a honvédséggel szem
beni elvárások teljesítésére.

A köztársaság elnöke Deák János altá
bornagyot (március 3.) kinevezte a Magyar 
Honvédség parancsnokává, majd március 
15-e alkalmából előléptette vezérezredes
sé. Ugyanezen a napon a honvédelmi mi
niszter előterjesztésére hat ezredest dan
dártábornokká, további három főt vezérőr
naggyá léptetett elő.

A fiatalság testedzésével, illetve állóké
pessége csökkenésével évek óta több fóru
mon, különböző szinteken vizsgálatok 
folynak, de a felmérési adatokon túl kevés
nek bizonyultak a megállapítások, hiszen a 
katonai szolgálatra alkalmatlanok száma az 
évi sorozásoknál több ezres nagyságrendű.

A fentiek ismeretében sokakat meglepett 
a Magyar Honvédség parancsnokának in
tézkedése: „... Csapatkísérlet bevezetése a 
reggeli torna elhagyásáról...” Az intézke
dés a sorkatonai szolgálatot teljesítők élet 
és szolgálati körülményeinek javítására, a 
leterheltség csökkentésére utalóan a kísér
let célját az alábbiakban határozta meg: 
„Megvizsgálni, gyakorlatban kipróbálni az 
ébresztőtől a kiképzés (munka) kezdetéig
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tartó reggeli napirenden időbeli kötöttségei 
feloldásának lehetőségeit.”

A kísérletet végrehajtó szervezetek kö
zött minden fegyvernem megtalálható a 
gépesített lövésztől a tüzéreken át a repülő
kig, de bevonták a Budapesti Őrezredet is.

A honvédelmi miniszter 31/1994 (HK. 
18.) utasításában intézkedett a magyar-brit 
közös kiképzésre és gyakorlatra, amelynek 
lefolytatására szeptember 6-a és 24-e kö
zött került sor. Az utasítás meghatározza, 
hogy a Magyar Honvédség parancsnoka a 
gyakorlat végrehajtását a MH bázisán szer
vezze meg és vezesse le. A gyakorlat elő
készítésére a HM nemzetközi főosztálya az 
igazgatási és jogi főosztályával egyetem
ben kapott megbízást, kiegészítve a lebo
nyolítással kapcsolatos nemzetközi és 
egyéb jogi feltételek biztosításával.

A honvédelmi miniszter javaslatára a 
köztársaság elnöke május 21-e alkalmából 
dr. Ladocsi Gáspárt, a HM Tábori Püspök
ségek és Rabbinátus Katolikus tábori püs
pökség püspökét, valamint Takaró Károlyt, 
a Protestáns Tábori Püspökség püspökét 
dandártábornokká nevezte ki.

1994. június 1-jén sajnálatos légi ka
tasztrófa történt. A pápai harci repülőezred 
MiG-21 UM típusú repülőgépe úrkút tele
pülés közelében lezuhant. Az oktató pilótá
nak (gyakorló repülés volt) sikerült kata
pultálnia, a feladatot végrehajtó Gödér Bé
la főhadnagy életét vesztette.

1995: KÍSÉRLETI INTÉZKEDÉSEK

Az egyenruha viselésének karjelzésekkel 
tett „megkülönböztetésével” kedvező for
dulat állt be. A hivatásos és sorállományú- 
ak némi büszkeséggel nyilatkoznak hova
tartozásukról, örülve az egyenruha tekinté
lye visszaállításának.

Miniszteri utasítás szabályozza az MH 
felső szintű vezetési rendjét is (10/1995. 
HK. 6.), miszerint (5.§): „A Magyar Hon

védség parancsnoksága béke-állománytáb- 
láját az MH parancsnoka — jóváhagyás 
előtt —  terjessze fel előzetes egyezte
tésre...” A Magyar Honvédség parancs
noksága békeállományának összlétszáma 
ne lépje túl a 960 főt... Az MH parancs
noksága a készenlétet az új szervezetben
1995. július 31-éré érje el... Az átszerve
zésről és az új működési rend eléréséről a 
Magyar Honvédség parancsnoka 1995. au
gusztus 15-ig tegyen jelentést.

A Magyar Honvédség továbbszolgáló ál
lományának szolgálati viszonyáról szóló 
(3/1991.) rendeletet a honvédelmi minisz
ter a következők szerint módosítja: „To
vábbszolgáló állományba az egyéb feltéte
lek fennállása esetén is csak az vehető fel, 
aki legalább két év szolgálati idő letöltését 
vállalja. Nemzetközi békemissziót vállalók 
esetében a felek ennél rövidebb időben is 
megállapodhatnak. A továbbszolgálat tar
tama írásban rögzített közös megegyezés 
alapján, parancsban meghosszabbítható.”

A Magyar Honvédség létszámában és 
felszereltségében folyamatos átalakuláson 
megy át. Az ország gazdasági teherbíró ké
pessége alapvetően határozza meg a had
erő fejlesztésének irányát. Az átalakítás az 
elmúlt években elsősorban a létszám csök
kentésére és a védelmi elveknek megfelelő 
belső forma, valamint a diszlokáció kiala
kítására irányult. A legkülönbözőbb véle
mények ütköztek a honvédség nagyság
rendjének, haderőnemi és fegyvernemi 
összetételének arányáról.

Világszerte az a törekvés —  így a Ma
gyar Honvédségben is — , hogy békeidő
ben a fegyveres erők személyi állományá
nak tagjainál növelni kell a nagy értékű 
fegyverrendszerek kezelését végző hivatá
sos, továbbszolgáló és szerződéses katonák 
részarányát, mindezek mellett nem hagy
ható figyelmen kívül az általános hadköte
lezettség.

A Magyar Köztársaság Országgyűlé
sének határozata (1995. VI. 30.) kimondja:

------------------------------------------------47
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„ ... A honvédség békelétszáma 1998 végé
re nem lehet több, mint 60 ezer fő, ezen be
lül a tisztek aránya 15 százalék, a tiszthe
lyetteseké 18 százalék, a közalkalmazotta
ké 13 százalék körül legyen... ” Nem tesz 
említést a határozat a szerződéses és a sor- 
állományú katonákat megosztó nagyság
rendről.

Nem kizárt, hogy a már említett 1991-es 
eperjespusztai incidens hatására a politikai 
és katonai vezetés úgy döntött, hogy az ál
lamhatár veszélyeztetett szakaszait meg
erősíti a határvadász-századok átcsoporto
sításával.

Május 25-én a taszári repülőtéren -  min
den bizonnyal műszaki hiba miatt (hajtó- 
mü-kigyulladás) -  lezuhant egy Szu-22-es 
típusú vadászbombázó. A pilóták, Lörincz 
István alezredes és Racska Mihály őrnagy 
időben katapultáltak, és szerencsésen föl
det értek. Pontosan két hónap múltán az 
MH L-39-s repülőgépe Törtei és Abony 
között zuhant le. A gép pilótái katapultál
tak, de kisebb sérüléseket szenvedtek.

Szeptember 13-án a pápai harcászati re
pülőezred MiG-23 ÚTI típusú repülőgépe 
Pápától délre, leszállás közben lezuhant. 
Az oktatógép pilótái, Katovics Balázs szá
zados és Mizsei Mihály százados életüket 
vesztették. Ugyanezen a napon Somogy- 
meggyes-Kapoly települések körzetében 
egy Szu-22 harci repülőgép lezuhant. Sze
rencsére a pilóta katapultált, de csigolyatö
rést szenvedett.

1996: HADERŐÁTSZERVEZÉS

A Magyar Honvédség parancsnoka 
15/1996 (HK. 6.) intézkedett az IFOR ke
retében Magyarországon tartózkodó ameri
kai csapatok (USAREUR) lökiképzéseinek 
biztosításáról.

Június 5-én jelent meg az MH vezérkari 
főnökének 31/1996. sz. intézkedése a hiva
tásos tiszthelyettesképzés átalakításával

kapcsolatos 1996. évi feladatokról, misze
rint az eddigi katonai főiskolákon folyó hi
vatásos tiszthelyettesképzés 1996. szep
tember elsejétől szervezetileg önálló szak
képző iskolákban folytatódik.

A honvédelmi miniszter előterjesztésére 
a köztársaság elnöke június 7-i hatállyal 
Végh Ferenc vezérőrnagyot a Magyar 
Honvédség parancsnokává, vezérkari fő
nökévé kinevezte, majd 55/1996 (VI. 13.) 
határozatával altábornaggyá léptette elő.

Végh Ferenc altábornagy kinevezése 
napján közölt nyilatkozatában körvonalaz
ta, főbb vonásaiban „modellezte” a hadse
regről alkotott képét: „... A magyar Hon
védségnek nincs több tartaléka... kötele
zettségeinek nem tud eleget tenni. Vész
helyzet van. Mindezekről hat éven át (és 
előtte is!) mindenki hallgatott. Úgy vélem, 
engem terhel a felelősség, nekem kell ki
mondanom, hogy ki kell csikarni a politiká
tól a határozott döntést: működőképes vé
delmi erőt akar, vagy megelégszik a de
mokráciát, a szuverenitást reprezentáló 
operetthadsereggel. Minden döntést elfo
gadunk, bár személy szerint nem kívánok 
az utóbbinak élén állni. ” Kemény, tömör, 
tartalmas megfogalmazás. Végre akadt egy 
olyan katonai felső vezető, akinek többet 
jelent a katonai becsület, aki nem a magas 
beosztás és nem a tábornoki hatalom vezé
rel.

A honvédség gerincét képező hadosz
tálynak új parancsnoka van. Az alig egy 
éve Végh Ferencet követő Bátor Ferenc tá
bornok Havril András dandártábornoknak 
adta át a helyét. A mindeddig tartó átszer
vezési sorozat kezdetén a fentiek még egy
ségparancsnokok voltak, alezredesi, ezre
desi rendfokozatban, akiktől mint leendő 
tábornokoktól sokan várták a honvédség 
megújítását.

A Honvéd Vezérkar közvetlen aláren
deltségébe tartozik a Gépesített Hadtestpa
rancsnokságon, a Repülő- és Légvédelmi 
Hadtestparancsnokságon kívül a Központi
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Rendeltetésű Szervezetek Parancsnoksága, 
a Központi Logisztikai Szervezetek Pa
rancsnoksága, továbbá a vezérkarnak köz
vetlen alárendelt szervezetek.

A Honvédelmi Minisztérium kiadványa 
szerint a sereg költségvetési létszáma -  hi
vatásosok, sorkatonák, polgári közalkal
m azottak-az 1989-es 155 700 főről 1996- 
ra 74 463 főre csökkent. A tiszti létszám 
több mint hatezerrel, a tiszthelyettesi négy 
és fél ezerrel csökken. A sorozott állomány 
létszáma a harmada a korábbinak. A tárca 
költségvetése 78 milliárd, a felújítási ki
adások aránya 1,7 százalékról 3,4 száza
lékra nőtt, amíg a technikai eszközök be
szerzésére az elmúlt évben 1,3 milliárdot 
költöttek, az 1996. évi adat megközelíti a 
hárommilliárdot.

Dr. Holló József vezérőrnagy humánpo
litikai főcsoportfőnök a hivatásos katonák 
tömeges kiáramlásáról nyilatkozott. Sajná
latosnak nevezte, hogy 1996 során eltávo
zott 1200 tiszt és több mint ezer tiszthe
lyettes jelentős hányada a negyven év kö
rüli főerőhöz tartozott. Megemlítette, hogy 
1995. decemberi nagy kiáramlással 700 
tiszt távozott, kétharmaduk korenged
ménnyel került nyugdíjba. Ugyanakkor a 
tiszthelyettesek közül csaknem 500 mondta 
fel a hivatásos szolgálatot, ezek fele 35-40 
év közötti.

Szeptember 18-án a kora esti órákban 
Pápa térségében lezuhant a taszári repülő
ezred MiG-21 B1SZ típusú gépe. Dobay 
Attila százados, első osztályú repülőgép
vezetőnek nem sikerült a meghibásodott 
géppel leszállnia, ezért azt lakatlan terület 
fölé irányította, majd alig száz méteres ma
gasságban katapultált. A bátor pilóta né
hány másodperc múlva csigolyarepedés 
árán, földet ért.

Diplomáciai szolgálatteljesítés közben 
repülőkatasztrófa áldozata lett Annus An
tal nyugállományú altábornagy, akinek je 
lentős szerepe volt a szovjet csapatkivonás 
előkészítésében.

Az év során tíz ezredes léptetett elő a 
köztársasági elnök dandártábornokká, egy 
vezérőrnagyot altábornaggyá.

1997: ERŐKONCENTÁCIÓ 
A HONVÉDSÉGNÉL

1996. december elseje az erő- eszköz
koncentrációs program tervezett kezdete. 
Az eddigi szerkezetet a reagáló- és fővédő 
erők váltanák fel. Az elsődleges csoportot 
a gyorsreagálású hadtestek, másodikként a 
kiképző központok és a harcbiztosító erők. 
Az új vezetési koncepció értelmében a 
Honvéd Vezérkar alárendeltségében meg
alakul a Szárazföldi Erők Vezérkara és Lé
gierő Vezérkara. A Székesfehérvárott állo
másozó szárazföldi vezérkar irányítaná a 
Cegléd és Kaposvár alárendeltségébe tarto
zó szárazföldi erőket, Veszprém irányítaná 
a légierőt. A szárazföldiek gépesített 
lövészdandárainak erőit Tata, Hódmezővá
sárhely és Debrecen térségében vonnák 
össze. A felderítők Egerben, a gyorsreagá
lású zászlóalj Szolnokon állomásozna. A 
tüzérség bázisa Pécs és Kiskunhalas, a mű
szakiaké Szentes és Ercsi. A légvédelem 
főerői Győrbe és Nagyorosziba kerülné
nek. A légvédelem vadászrepülő-közponí- 
ját Kecskeméten és Pápán, a szállító- és 
harci helikoptereket Szenkirálysza'badján 
állomásoztatnák az elkészült programter
vezet alapján.

A terv szerint mindez azzal jár, hogy 
zászlóaljakat, ezredeket, dandárokat szün
tetnek meg, illetve csoportosítanak át. A 
diszlokáláí» rendkívül nagy erkölcsi és 
anyagi megpróbáltatással párosul. Mind
ezek alátámasztásául a teljesség igénye 
nélkül lássuk itt a megszűnt jelentősebb 
helyőrségeket: Gyöngyös, Abasár, Jászbe
rény, Karcag, Kiskunmajsa, Jánoshalma, 
Mór, Pétervására, Lenti, Miskolc, Nagyka
nizsa, Szekszárd, Rétság stb. Mivel a hon
védség az elmúlt években 25 ezer szolgála-
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ti lakásból több mint 16 ezret eladott je le n 
tős gondot okoz a törzsállomány családtag
jainak elhelyezése, azok új munkakörbe 
helyezése, gyermekeknél az iskolaváltás.

Az új rendszerű képzés a kilenc hónapos 
sorkatonai szolgálat bevezetésének évé
ben, 1997. november 17 -18-án fogadta az 
első bevonuló állományt mindkét kiképző 
központ, és november 24-én megkezdődött 
a korábbiaktól lényegesen eltérő alapki
képzés. A két kiképző központról röviden: 
Szabadszálláson 1951 óta vannak katonai 
alakulatok. 1977-től külföldi szakemberek 
képzése is folyt, így jemeni, palesztin, mo
zambiki, angolai, afgán és görög tisztek, 
tiszthelyettesek kaptak itt katonai képzést. 
A helyőrség legnagyobb katonai szerveze
te az 1989-ben felszámolt 145. Önálló 
harckocsidandár volt, de állomásoztak itt 
lövész, tüzér és honi légvédelmi rakétacsa
patok is. A kiképző központ mellett a 
Gépjármütechnikai Honvéd Szakközépis
kola, a Páncélos és Gépjárműtechnika 
Ellátóközpont 3. számú raktára (felszámo
lás alatt), valamint az Egészségügyi 
Anyagellátó Központ 4. számú raktára ál
lomásozik a helyőrségben.

Kalocsán 1937 óta van katonai helyőr
ség. A kiképző központ létrejötte előtt fel
derítő, lövész, hackocsizó, műszaki, repülő 
és légvédelmi, valamint javító szervezetek 
állomásoztak. Éveken át itt kaptak kikép
zést az egyetemi elöfelvételisként bevonul
tatott sorállomány tagjai. Jelenleg két kato
nai szervezet, a felszámolás-átalakulás 
alatt levő 15. légvédelmi rakétaezred ma
radványai és az 1. Kijelölt Állandó raktár 
képezik a helyőrség állományát az Alföldi 
Kiképző Központtal.

Az MH g)’orsreagá/ású zászlóalja a dél
szláv válságot követően, 1993. szeptember 
I-jén alakult meg. Feladatuk nem csak a 
határ biztosítása, hanem az ország területé
re betört reguláris vagy irreguláris erők fel
számolása. Az eddig közreadott adatok 
szerint leginkább általános iskolát, kisebb

számban szakiskolát végzett vagy utóbbit 
félbehagyott fiatalok jelentkeztek a szerző
déses szolgálatra. Akik az alkalmassági 
vizsgálatokon megfelelő eredményt értek 
el, csaknem valamennyien munkanélküliek 
voltak. Dr. Holló József vezérőrnagy nyi
latkozta a sajtónak: „Szerződésesekre első
sorban azért van szükség, mert ha a NATO- 
ba felvételt nyerünk, azokat az alegysége
ket, amelyeket a NATO-feladatra készítünk 
fel, olyan minőségi katonákból kívánjuk 
összeállítani, akik méltóképpen reprezen
tálják Magyarországot.”

A békepartnerségi program keretében 
részt vevők nagyságrendjéről a HM kollé
giumi ülésén, az előző év (1996) őszén 
döntöttek. A kollégiumi ülés 1997-re tizen
nyolc gyakorlatot hagyott jóvá, ami vala
mivel több, mint az elmúlt esztendőkben 
volt. A sajtóiroda nyilatkozata szerint -  ha 
azt a parlament jóváhagyja -  50 tiszti főis
kolás az USA-ban, a tatai dandár 40 kato
nája Törökországban, egyéb alakulattal 
201 honvéd Moldovában, 35 Dániában, 25 
Szlovákiában, 20 pedig Németországban 
fog gyakorlatozni (?). A külföldi helyszínek 
között lesz még A lisztria, Szlovénia, Norvé
gia, Belgium, Svédország, Kanada és 
Finnország. A sajtóiroda vezetőjének nyi
latkozata szerint a honvédség költségveté
séből mintegy 200 millió forintot tervez
nek a NATO-békepartnerségi programok
ban való külföldi részvételre.

A Békefenntartó Erők Kiképző Köz
pontja (BEKK) felszámolása után annak 
alaptevékenységét az MH 88. Gyorsreagá
lású Zászlóalja (Szolnok) vette át.

Az Országgyűlés az IFOR-feladat végre
hajtásához legfeljebb 500 fős nem harcoló 
kontingens kiküldéséhez járult hozzá. 1996 
januárjától 416 fő, 1997 áprilisától 306 ma
gyar katona teljesít szolgálatot az Okucani 
mellett felépített táborban.

Az év őszén 7358 „újonc” vonult be Ka
locsára Szabadszállásra, Szombathelyre és 
Tapolcára. Az új kiképzési rend gyökeres
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változást idézhet elő a Magyar Honvédség 
történetében. Az öt napon belüli eskütétel 
rendje, a központi alapkiképzés, a kimenő 
-  eltávozás -  szabadság újszerű szabályo
zása, a NATO-kompatibilitás megteremté
se folytán új arculattal néz napjaink és a jö 
vő nemzedéke a honvédséghez fűződő 
kapcsolatokra.

A Bakonyban november 25-én véget ért 
a Griffin Rhapsody elnevezésű hol
land-magyar harcászati és békefenntartó 
gyakorlat. A várpalotai Központi Gyakorló 
és Lőtérparancsnokság által működtetett 
gyakorlótéren lefolytatott „hadműveletek
ben” a délszláv háborúhoz hasonló helyzet 
megoldása -  rendezése -  volt a feladat. A 
képzeletbeli határt a Zirc-Veszprém vona
lon húzták meg. A Holland Királyi Haderő 
41. Könnyűdandára kétezer katonával, 14 
Leopard harckocsival, 140 harci és 510 
szállító jármüvei vett részt a gyakorlaton. 
A magyar erőket a tatai Klapka György 
dandár alegységei képviselték. A közös 
gyakorlatot megtekintette a holland védel
mi miniszter és a Magyar Honvédség pa
rancsnoka.

Dr. Holló József vezérőrnagy október 
26-i nyilatkozata szerint a szerződéses ka
tonák száma 3181 fő, ezt az év folyamán 
kétezerrel, majd a következő évben továb
bi ezerrel kívánják növelni.

A katonai felsőoktatás átalakításának je 
lentős dátuma 1997. szeptember 1 -je. A je 
lenlegi képzés akadémiai és főiskolai kur
zusai 1998-ig, illetve 2000-ig befejeződ
nek. A következő tanévban az egyetem öt 
szakának nyolc szakirányára 80 főt, a hat 
főiskolai kar tizenöt szakirányára 195 főt 
terveznek felvételre.

A katonai felsőoktatás új képzési struk
túrájában egyes szakokon csak egyetemi 
szintű (öt éves), több szakon kétszintű 
(4+2 év), egymásra épülő -  főiskolai és 
egyetemi -  képzés kialakítása a cél, ami le
hetővé teszi az átjárhatóságot. A főiskolát 
végzettek néhány éves csapatgyakorlat

után, kétéves kiegészítő képzés keretében 
egyetemi végzettséget szerezhetnek. Mind
két képzés alegységparancsnoki szintű be
osztásokra készít fel. A főiskolai szinten 
gyakorlatias a felkészítés, míg az egyetemi 
szint mélyebb elméleti és tudományos ala
pokat nyújt.

Az 1FOR-SFOR hadműveleteiben az 
MH is tevékeny részt vállalt azzal, hogy 
1995 őszén a taszári repülőtéren „vendég- 
helyet” adott az amerikai hadsereg légiere
jének, logisztikai és csapatszállító egysé
geinek. A helyszűke miatt a 31. honi va
dászezred MiG-21 BISZ és Szu-22-es gé
peit áttelepítették Pápára, ahol mindaddig 
szorongtak, míg a 31. Kapos harcászati va
dászezredet fel nem oszlatták. (1997. ápri
lis 30.) Ezzel egyidejűleg megalakították a 
MH Kapos bázisrepülöteret. A hajózó- és 
műszaki állomány egy részét átvette a 47. 
Vadászezred, nagyrészüket áthelyezték 
Kecskemétre és Szolnokra.

1998: FORRADALMI EMLÉKÉV

„Az 1848-49-es forradalom és szabad
ságharc a legragyogóbb csillag nemzeti 
történelmünk egén” -  hangzott el a Kos
suth Szövetség ünnepi közgyűlésén, a jubi
leumi emlékév nyitórendezvényén. „Örök
ségünk egyik legmeghatározóbb üzenete a 
mának, hogy a polgári és nemzeti célokén 
folytatott küzdelmünket az európaiságnak 
kell áthatnia.”

A ma embere írásban, képekben, muzeá
lis tárgyakban gazdag anyagok megismeré
sén keresztül tekinthet vissza az egykori 
történésekre, eseményekre a Hadtörténeti 
Múzeum „Fényesebb a láncnál a kard — 
forradalom és szabadságharc 1848-49” cí
mű kiállításán.

Nemzeti ereklyéinket, a honvédség csa
patzászlóit 50 éve -  1949. április 4-én -  ad
ta vissza (másodszor) Koraszov vezérezre
des, a Szovjetunió képviselője. A zászlókat
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a Honvéd Kossuth Akadémia díszszázadá
nak kíséretében helyezték el a Nemzeti 
Múzeumban.

Elsősorban hivatásos és szerződéses 
erőkkel célozza meg a XXI. századot a 
Magyar Honvédség.

Hiszem és vallom, hogy érdemes egy 
jobb jövőért küzdeni. Csak a jövőbe vetett 
hit adhat erőt a nehézségek leküzdéséhez 
egy jobb, boldogabb út megalapozott ki
építéséhez, amin végig kell menni! Az in
tegrálódó Európában katona és civil egy
aránt csak magas színvonalú ismeretekkel 
tud gyökeret verni. Aki másként cselek
szik, azt elragadhatja az ár.

A magyar haderő történetében először az 
Országgyűlés a 88/1995 (VII: 6.) számú 
határozatában, hosszú távra szólóan rögzí
tette az ország védelméhez szükséges had
erőképet, a 2005-ig terjedő programot. 
1998-2001 közötti időszakban: Magyaror
szág NATO-taggá válása esetén a magyar 
haderőnek hozzá kell járulnia a NATO kö
zös védelmi erőfeszítéseihez, illetve (szük
ség esetén) képesnek kell lennie a szövet
ség által nyújtandó segítség fogadására; a 
készenléti erők alkalmazhatósági szintjé
nek, bevetési készenlétének emelése; a te
rületvédelem új rendszerének kialakítása; a 
tiszti állomány megőrzése, a tiszthelyettesi 
állomány létszámának növelése, a legény
ségi állományon belül a szerződéses kato
nák arányának emelése; a személyi állo
mány átképzésének folytatása a teljes szel
lemi interoperabilitás elérése érdekében; az 
MH békében rendelkezzen olyan erőkkel, 
amelyek hatékony visszatartó erőt jeleníte
nek meg, képesek az alacsony intenzitású 
konfliktusokból fakadó feladatok megoldá
sára, azoknak az elégséges védelem elvé
nek megfelelő kezelésére.

Készül a program a csapatok NATO-tag- 
ságra való felkészítésére. A HM szóvivője

bejelentette, hogy először az egyes kijelölt 
alakulatok kerülnek a NATO állományába, 
közös NATO-műveletek esetén, természe
tesen magyar parancsnokság alatt. Ezek a 
kijelölt csapatok: a tatai gépesített dandár, 
a hódmezővásárhelyi gépesített lövészdan
dár és a kecskeméti repülőezred néhány al
egysége. A NATO-ba jelölt szárazföldi 
csapatoknál csak hivatásos és szerződéses 
katonák szolgálhatnak majd. A szóvivő 
szerint tíz év is eltelhet, míg a Magyar 
Honvédség teljes egészében része lehet az 
észak-atlanti szövetségnek. A felkészülés 
része a Hőst Nation Support, azaz a befo
gadó nemzeti támogatás előkészítése. Ide 
tartoznak olyan feltételek, mint pl.: ha Ma
gyarország kérne NATO-beavatkozást, ak
kor tudja fogadni a külföldi csapatokat. A 
felkészülés része az is, hogy a NATO-elvá- 
rásokhoz kell igazodni a harceljárásoktól 
az azonos térképjelek alkalmazásáig, a 
szervezeti felépítéstől a kiképzés rendjéig. 
Ez persze nem jelentheti a nemzeti jelleg 
feladását.

Minden jel arra mutat, hogy ideje lesz a 
ballagó katonát járásra tanítani, annál is in
kább, mert mindenféle oknál fogva az el
múlt évben és még ma is a havi kiképzési 
napok száma 8-10-re csökkent. A polgári 
ruha laktanyában tartásával nőtt a lopások 
száma, a laktanya szabad elhagyásának en
gedélyezése óta több lett a szolgálati köte
lezettség alóli kibúvás. Igaz, csökkent a 
szökések száma, de ez nem ellensúlyozza 
az előbbit.

El kell jutni addig, hogy újra elmondha
tó legyen Petőfi 150 éve írt verse, a Tisztel
jétek a közkatonákat, amelyből az utolsó 
négy sor:

„ ... És ők mégis nekimentek bátran
Az ellenség kardjának, tüzének! —
Tiszteljétek a közkatonákat
Nagyobbak ők, mint a hadvezérek. ”


