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Ehhez azonban olyan pallérozott 
elmékre van szükség, akik „e kettős 
világban” is átlátják mind a párhuza-
mokat, mind pedig az adott szegmens 
egyedi sajátosságait is. A Széche-
nyi István Egyetem az országban 
egyedülálló, mintaértékű felsőoktatási 
modellként gyakorlat orientált poszt-
graduális képzést engedélyeztetett 
2021-ben, sikeresen „Harc- és 
páncélozott jármű szakmérnök és 
szakember” végzettség megszer-

zésére. A projekt előkészítő koordi-
nátorai egyrészről Dömény Sándor 
vezérőrnagy, másrészről dr. Lakatos 
István professzor, a Széchenyi István 
Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai 
és Villamosmérnöki Kar dékánhe-
lyettese, a Közúti és Vasúti Tanszék 
tanszékvezetője.

A publikálási platform az Autótechnika 
szakfolyóirat keretében valósult/valósul 
meg, ahol az adott szakcikkek egyben 

A híd, ami összeköt

HARC- ÉS PÁNCÉLOZOTT JÁRMŰ  
SZAKMÉRNÖK- ÉS SZAKEMBERKÉPZÉS

MOLNÁR LÁSZLÓ
gépjármű-közlekedési 

műszaki szakértő,

tartalékos gépesített 

lövész főhadnagy

A társadalmi, gazdasági változások, valamint az em-
beri természetben rejtőző néha „negatív mélységek” 
is indukálták, hogy az elmúlt időszakban egy újfaj-
ta járműkonstrukciós gondolkodásmód kapott teret, 
mely megerősített egy új szemléletű járműpiaci szeg-
menst a páncélozott járművek terén már a civil szfé-
rában is. Ha ezt globálisan kezeljük, együtt nézzük 
a haderőreformokkal, honvédségi fejlesztési elvárá-
sokkal, akkor bizony jól látható, hogy a harci jármű 
innovációk is egyfajta szimbiózist képeznek a magán 
szektor igényeivel: gondoljunk akár a békefenntartó 
missziókra, vagy a természeti katasztrófáknál fellépő 
igénybevételekre a mentésben résztvevő járművek-
kel szemben, nem is beszélve a személyi védelem el-
várásainak megnövekedéséről. E kettősség műszaki 
mélységeibe, azok civil és katonai párhuzamaiba 
próbálta már az Autótechnika előző, 2021-es évfo-
lyama is bevezetni az olvasóit szakcikkein keresztül. 
Mint látni fogjuk 2022-ben is, a lendület nem hagyott 
alább, hisz akár a költséghatékonyság jegyében is az 
OEM-ek – autógyárak – többsége közös fejlesztési 

projekteket indít a hadiipar számára is.

már a képzés várható tantárgyaihoz 
szakmaspecifikus tudásbázist is bizto-
sítanak (pl. 2019/5. Napjaink „páncélos 
lovagjai” I., 2019/6. II., 2021/2. Modern 
harci járművek, mint a járműipar spe-
cializációi, 2021/4. Hadiipari futóműfej-
lesztések civil szférába integrálása). 
Dömény Sándor vezérőrnagy úr a 
komplex feladatrendszer követelmény-
szintű megvalósítása érdekében a 
katona szakmai oldalról látja el szakér-
tői feladatait. Szakmai felkészültsége, 
korábbi különböző szintű katonai 
beosztásaiban elért kimagasló ered-
ményei, széles körű hazai és külföldi 
tapasztalatai, vezetői képességei, 
személyiségjegyei, a rábízott személyi 
állomány, haditechnika és egyéb anyagi 
javak megóvása érdekében átlagon 
felüli lojalitása az egyik oldali biztosíték.
A Széchenyi István Egyetem oldaláról 
egyfajta garancia, hogy az általános 
tantárgyak mellett dr. Lakatos István 
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professzor úr szakmai koordinálásával 
a Közúti & Vasúti Járművek Tanszék 
és az Advanced Traffic Solutions Kft. 
(ATS)/Q&Car Kft. közlekedésbiztonsági 
szakértői csapata közösen egymásra 
épülő modulú multidiszciplináris szakmai 
gyakorlati „Közúti Járműtervező” képzést 
dolgozott ki, mely 2014-től minden 

félévben modulonként kerül megtartás-
ra. Mivel ezen képzés is országosan 
egyedülálló, így jelen oktatáshoz is a 
tapasztalatai megfelelő hátteret biztosí-
tanak, arról nem is beszélve, hogy a 3,5 
t alatti járművek modulkeretében a civil 
páncélozott járművek tervezési alapjai is 
oktatásra kerülnek. 

A járműmérnököknek ahhoz, hogy 
fejleszteni, gyártani tudjanak, 
anyagokat tudjanak kiválasztani, 
elengedhetetlen, hogy tisztában 
legyenek azzal, hogy adott fegyverek 
tűzereje milyen fizikai jellemzőkkel 
bír: pl. lövedékek cső elhagyási 
sebessége, távolság függvényében a 

A járműmérnököknek ahhoz, hogy fejleszteni, gyártani tudjanak, 
anyagokat tudjanak kiválasztani, elengedhetetlen, hogy tisztában 
legyenek azzal, hogy adott fegyverek tűzereje milyen fizikai 
jellemzőkkel bír

becsapódási sebességből következ-
tetve adott anyag, páncélzat alakjá-
nak, összetételének függvényében 
az energiaelnyelés hogyan valósul 
meg ahhoz, hogy a védelmi képes-
séget az utastér, illetve a motortér 
védelme során meg tudjuk tartani. A 
páncélok moduláris kialakítása miatt 
az adott fenyegetésnek megfele-
lő konfigurációk állíthatók össze, 
amelybe a kerámia „csempék”-től a 
kompozit páncélon keresztül, akár az 
RPG-gránátok elleni „rácspáncélig”, 
sokféle páncélkialakítás is beletartoz-
hat. Ezen felül a páncéltest modula-
ritása megengedi további, akár aktív 
védelmi rendszerek integrálását is.
Természetesen a hitelesség miatt 
a szakmai tantárgyakhoz a tanszék 
oktatói mellet az adott területhez értő, 
gyakorló katonatisztek is részt vesznek 
az oktatásban. 

A képzés alapgondolata, hogy gazda-
ságosan úgy kell továbbfejleszteni a 
haditechnikai eszközöket, hogy azok 
minél hatékonyabban oltalmazzák meg 
a saját élőerőt, és minél sikeresebben 
vegyék fel a harcot a szemben álló 
féllel. Ma a technikai lehetőségek egy 
sor helyen kiválthatják az embert, a 
mérnököknek éppen azt az optimális 
arányt kell megtalálniuk, amelyben az 
ember és a gép/fegyverzet kölcsönösen, 
a legjobban kiegészítik egymást. Ehhez 
azonban felkészült szakemberekre van 
szükség, főleg akkor, ha nemcsak hasz-
nálói, hanem gyártói gyakorlatot is ki kell 
alakítani, fenntartani, sőt fejleszteni. 

A Magyar Honvédség parancsnokának 
közvetlen szolgálati alárendeltségé-
ben működő, MH Tartalékképző és 
Támogató Parancsnokság munka-
társának, Küllei Károly őrnagy úrnak 

a szervezésében (kinek nevével az 
Autótechnika hasábjain is folyamatosan 
találkozhatunk szakíróként – a szerk.) 
a MH 25. Klapka György Lövészdandár 
(továbbiakban: Dandár) parancsnokával, 
Lőrincz Gábor dandártábornok úrral 
történő együttműködésben, Tatán, 2021. 
november 30-án, egy nagyszabású 
„Pályaorientációs foglalkozással egybe-
kötött szakmai nap” került megtartásra. 
Bár teljesen különálló szervezésben 
valósult meg – hisz az egyetemi képzés 
immár az engedélyek birtokában pont e 
napon lett csak „publikálható” –, de mind 
a rendezvényen részt vevőknek, mind 
pedig a tájékoztatást hallgató hivatásos 
állománynak felkeltette az érdeklődését. 
A rendezvényen három civil oktatási 
intézmény, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, a győri 
Széchenyi István Egyetem mérnökhall-
gatói, a budapesti Bánki Donát Közle-
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kedésgépészeti Iskola diákjai, valamint 
a kísérő oktatók, tanárok célirányosan 
létrehozott csoportja vett részt.

A bemutató fő attrakciója egy sínen 
kihúzott Leopard 2 Liebherr motor volt 
(mely kb. 35–40 perc alatt cserélhető), 

plusz még egy T-72-ből kiszerelt V–46 
típusú, V-12 hengerelrendezésű, ned-
ves perselyes, folyadékhűtésű, száraz 
karteres dízelmotor is prezentálásra 
került. A Tatán megrendezett szakmai 
nap tapasztalatai, Lőrincz dandártá-
bornok és Dömény vezérőrnagy urak 

előzetes egyeztetései szerint, a Gidrán 
többcélú moduláris, valamint a későb-
biekben az alakulathoz kerülő Lynx 
páncélozott gyalogsági harci járművek-
re történő képzés legoptimálisabb és 
leghatékonyabb színtere a Dandár le-
het. A felvetés az úgynevezett katonai 
tantárgyakra vonatkozik, mint például 
fegyver- és lőszertechnika (elsődleges 
fegyverzet, másodlagos fegyverzet), 
katonai műveletek fegyverzettechnikai 
biztosítása (békefenntartó, hagyomá-
nyos, nagy intenzitású, hibrid), vagy 
harcijármű-vezetés nappal és éjszaka. 

Palkovics László miniszter úr a VAOL 
által publikált „Palkovics: Magyaror-
szág a kutatásban is legyen high-tech” 
írásában, (Zalaegerszeg, 2021. de-
cember 03.) többek között kijelentette, 
hogy „már épül a Széchenyi István 
Egyetem kampusza, és jövő év végére 
elkészül a Rheinmetall beruházásában 
a világ legmodernebbnek számító 
harckocsigyára, amihez a tesztkör-
nyezet is kapcsolódik”. Tehát lassan 
minden mozaikdarab a helyére kerül 
ahhoz, hogy a felsőfokú, célorientált 
képzés találkozzon mind a hadiipar, 
mind a magánszféra elvárásaival, 
igényeivel, és hazánk nyugati szegle-
tében egy innovatív, forradalmi, a kor 
kihívásaihoz igazodó oktatással komp-
lex gondolkodású járműmérnök- és 
szakemberképzés valósuljon meg. ■


