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Ahhoz, hogy az ember igazán hitelesen tudjon írni ezekről az eseményekről sok-sok 

korabeli dokumentumot kellene alaposan áttanulmányozni. Erre azonban itt most, 2-3 oldalon 

nincs lehetőség, így marad a visszaemlékezés erre az időszakra, amiből láthatjuk, hogy a nagy 

politikai döntéseket mi a végrehajtás szintjén miképpen váltottuk aprópénzre a végrehajtás 

szintjén. 

Érdekes módon mind a Varsói Szerződés felbomlása 1991. április 1-jén, mind pedig a 

NATO-hoz való csatlakozás 1999. március 12-én Cegléden a 3. Katonai Kerület 

parancsnokaként, illetve az utóbbi az akkorra már átszervezett 3. gépkocsizó hadosztály 

parancsnokaként.  

Ami a Varsói Szerződés felbomlását és végleges megszűnését illeti nem volt ez 

előzmény nélküli. Mint tudjuk a 80-as évek végére jelentősen csökkenetek a hidegháború 

okozta feszültségek, amit még az 5. Gépkocsizó Lövészdandár parancsnokaként Mezőtúron 

éltem meg.  

Ennek a pozitív irányú légkörnek a megváltozása a Magyar Néphadseregre, így ránk is 

úgy csapódott le, hogy kevesebb HKSZ és „M” valamint harcászati gyakorlat került levezetésre. 

többször került sor kisebb nagyobb átszervezésre, több pénz jutott laktanya-felújításra, 

jelentősen lazult a pártpolitikai szervek szerepe és sokszor kerültünk olyan bizonytalan 

helyzetbe éppen a sok változás miatt, amikor nem tudtuk mi legyen a helyes döntés bizonyos 

kérdésekben. Ennek ellenére, szinte a rendszerváltás előtt utoljára 1888 áprilisában 

Mezőtúron és Nyíregyházán THKSZ-l egybekötött kétoldalú, kétfokozatú harcászati gyakorlat 

végrehajtását rendelték el, amit óriási erőfeszítéssel, de összességében eredményesen 

hajtottunk végre, természetesen még szigorúan az érvényben levő szabályzatok, előírások 

alapján. A hadseregben az újdonságok csak nehezen nyertek teret.  

Egy másik jellemző példa a keleti-nyugati közeledésre. 1898-ban egy NATO-val közös 

megfigyelői gyakorlaton vettem részt Minszkben és környékén, ahol a Varsói Szerződés 

tagországok képviselőin kívül egyes NATO tagországok katonai szakértői is jelen voltak, mint 

pl. USA (egy dandártábornok), NSZK és Anglia. Én életemben akkor láttam először az addig 

csak képeken bemutatott ellenségeinket, egyenruhájukat, viselkedésüket és viszonyukat 

hozzánk.  Meg kell, hogy mondjam, nagyon kellemes benyomást kelltettek közvetlenségükkel, 

lazaságukkal, és páran még oroszul is kitűnően beszéltek.  

A Mezőtúri Honvéd Szabó Lajos SE NB III-as labdarúgócsapat révén pedig kijutottam az 

NSZK-ba, mint a honvéd sportegyesület társadalmi elnöke, a magyar delegáció vezetője. 

Életem egyik legnagyobb élménye volt a két ország életszínvonala közötti szembeötlő 



különbségeken túl, hogy különösebb hezitálás nélkül elvittek bennünket a Bundeswehr 20. pc. 

gr. ho. laktanyájába, tehát oda, amellyel oly sokat „harcoltam” egy-egy törzsvezetési 

gyakorlaton, vagy a Frunke Katonai Akadémiára, ahol harcászati feladatokat oldottunk meg. 

Egyébként a különbség a laktanyák között még szembetűnőbb volt, mint a civil életben.    

Ezek voltak az enyhülés pozitív példái. 

Azonban ez nem mindig ment simán természetesen a régimódi felfogás és beidegződés 

miatt.  

1989-ben „kilépett belőlünk” a párt, otthagyva sok százezer embert a 

bizonytalanságban. Vagy a régi rendszerösszeomlás előtti sajátságos reakció folytán egy teljes 

gépkocsizó lövészzászlóaljat mozgósítottak 1989. június 16-a, Nagy Imre mártír miniszterelnök 

újratemetése előtt egy héttel az 5. Gépkocsizó Lövészdandárnál Mezőtúron. Számítva arra, 

hogy az egész ceremónia esetleg komolyabb konfliktusba torkollik. Szerencsére nem így 

történt!  

A Varsói Szervezetből való kilépés és annak végleges megszűnése után gyakorlatilag 

elkezdődött a NATO-hoz való közeledés, majd a csatlakozás nem könnyű folyamata. 

II. 

Az új Antal-kormány politikájának egyik fontos eleme az EU-hoz való minél előbbi 

csatlakozás volt. Ennek megfelelően megkezdődött a Magyar Néphadsereg Magyar 

Honvédséggé történő átszervezése Für Lajos akkori honvédelmi miniszter irányításával. 

Átszervezték a Magyar Honvédség vezérkari főnöke posztot, az 5 hadsereg parancsnokból Sz. 

Csoport parancsnok lett, a hadosztályból pedig katonai kerületi parancsnokságok. 

Csökkentették vagy átszervezték, diszlokálták és megszüntették a különböző alárendelt 

katonai szervezeteket sajnos nem mindig átgondolt módon. Így volt ezzel az 5. Gépkocsizó 

Lövészdandár is, amelyik 1991 szeptemberére áttelepült a Kossuth laktanyába, aminél a 

Sámsoni úti volt szovjet laktanya sokkal célszerűbb lett volna. Ez történt Debrecenben.  

Az új honvédelmi politikának megfelelően alapvetően kidolgozásra kerültek a Magyar 

Köztársaság új nemzetbiztonsági stratégiája és katonai doktrínája, amely végső soron 

elvezetett a NATO-ba való belépéshez.  

Ennek az új katonai doktrínának a lényege kezdetben 8 ország területének körkörös 

védelme, az osztrák haderőhöz hasonlóan, territoriális csapatok mozgósítása útján.  

Így került sor a 314. honvéddandár „m”-el egybekötött harcászati gyakorlatára 

Nyíregyháza, Újfehértó és Hajdúhadház térségben, ahol a gyakorlatban próbáltuk ki az ország 

nyilvánossága előtt az újszerű irányelveket. Ennek a honvéddandárnak én voltam a 

parancsnoka. Nagyszerű szakmai kihívás volt. Ennek köszönhettem, hogy ismét gépkocsizó 

lövészdandár parancsnok lettem Baján a 108. MH Gépkocsizó Lövészdandárnál.  

Később ennek a doktrínának a jelentősége elhalványult, kevese foglalkoztunk a 

tapasztalatok feldolgozásával és hasznosításával.  



Fontos állomás volt a csatlakozás felé vezető úton a NATO Partnerségi Program, ami 

számos új követelmény támasztott velünk szemben. Beindultak a különböző 

nyelvtanfolyamok a Zalka Máté Katonai Akadémián és a helyőrségben is.  

Megkezdtük a NATO szabályzatok kezdetleges fordítását. Elindult a különböző NATO 

gyakorlatokon és tanfolyamokon való részvétel. Én először Oberamargau-ban voltam 

békefenntartó törzsfőnöki tanfolyamon, aztán megfordultam számos európai országban 

tervezett elő-, fő- és végtervezői konferenciákon, ahol a legnagyobb gondot a nyelvtudás nem 

megfelelő színvonala okozta sokunknak. Ilyen volt például az Excesise Arrcade Fusion 98’ 

Németországban vagy a Cooperative Lantern Balatonkenesén.  

A NATO kapcsolatok koordinálása, a gyakorlatokon való részvétel megszervezése, 

okmányok kidolgozására nem volt önálló osztály létrehozva a 3. gépkocsizó hadosztály 

törzsben, hanem a meglevő főnökségek a saját munkájuk mellett végezték ezt a 

tevékenységet. Később, hogy javítsunk ennek a szervezettségén és hatékonyságán, Havril 

András vezérőrnagy hadosztályparancsnok állománytáblán felül, saját felelősségére 

létrehozott egy NATO munkacsoportot, amelynek én is tagja voltam és sok esetben vezettem 

a magyar kontingenst valamelyik NATO beosztás ellátása mellett.  

Kiemelkedő jelentősége volt annak is, hogy megismerjük, és elsajátítsuk a NATO 

döntéshozatali rendszert, és megtanuljuk a térképek vezetéséhez szükséges teljesen más 

jeleket és jelzéseket.  

Sok munkát, előkészítést, és felkészülést jelentett egy-egy hadosztályhoz látogató 

külföldi delegáció fogadása, tájékoztatása, programjainak megszervezése.  

Ilyen és hasonló nehézségek, szakmai kihívások közepette jött el a nagy nap, a 

csatlakozás napja 1999. 03. 12-én. A hadosztálytörzs felsorakozott a parancsnoki épület előtt 

és meghatározott menetrend szerint ünnepeltünk, és néhányan, közöttük én is a NATO 

csatlakozás érdekében kifejtett munkánk elismeréseként NATO emlékérmet kaptunk. 

 

Cegléd, 2014. 04. 23. 
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