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Absztrakt 

A katonai alakulatok és szervezetek elhelye-
zési szükséglete többször változhat a fennál-
lásuk során előforduló átszervezésük, 
diszlokálásuk miatt, de az általuk használt ob-
jektumok élettartalma során is az azokat érő 
környezetváltozások hatására. Ezért a civil lé-
tesítményeknél megszokottól gyakrabban je-
lentkezik igény a katonai létesítmények elren-
dezésének és szerkezetének átalakítására. A 
tanulmány bemutatja a létesítmények mobili-
zálhatósági modelljében a legjelentősebb épí-
tési munkákkal járó merev rendszerű építmé-
nyek hagyományos épületszerkezeteinek és 
építményrészeinek a felújításoknál és átalakí-
tásoknál jelentkező néhány korlátját. A tanul-
mány a feltárt összefüggések alapján a ha-
gyományos kialakítású katonai létesítmények 
elrendezésének és szerkezetének későbbi át-
alakítását megkönnyítő, egyszerűen mobili-
zálható, többfunkciós építési megoldásokat 
javasol. A tanulmány elvi javaslatot tartalmaz 
a katonai táborokban telepített konténerektől 
és sátoroktól alkalmasabb körülményeket biz-
tosító mobil építményekre. 

Kulcsszavak: elrendezés, funkcióváltozás, 
létesítmény, mobil szerkezet 

 
Abstract 

Demands for quartering of military corps and 
organizations can change several times dur-
ing their service period due to realignment or 
dislocation or changes of environment around 
military objects, too. Since the mentioned 
changes can occur more often at civil build-
ings, therefore demand also comes up more 
frequently for reconstruction and changing ar-
rangement and structures of facilities used by 
forces. The paper demonstrates some limits 
of traditional building structures and parts can 
turn out at renovation or reconstruction in the 
model of mobilisation the buildings. According 
to the opened up correspondence the paper 
recommends easily mobilised and multipur-
pose building solutions can be used for sub-
sequent reconstructions of structures and lay-
outs of military facilities instead of traditional 
formed buildings. The paper contains theoret-
ical suggestions for mobile buildings can se-
cure more suitable conditions than containers 
and tents in military camps. 
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BEVEZETÉS 

A néphadseregre vonatkozó kimutatás szerint annak legmagasabb létszáma meghaladta a kö-

rülbelül kétszáztízezer főt: „Egyrészt 1952 végére lezárult a Magyar Néphadsereg fejlődésé-

nek egy fontos szakasza, melynek eredményeként hatalmas létszámmal (210 400 fő)…”. [1; 

144. o.] Azóta a haderő szervezetét többször reformálták, a létszámkeret változásról legutóbb 

2016. december 13.-án fogadott el az Országgyűlés határozatot. [2] A reformok miatt a szer-

vezet felépítése, hivatásos, szerződéses és tartalékos állományának, kormánytisztviselőinek és 

közalkalmazottjainak létszáma gyakran változott, és napjainkban is változik a politikai célok-

ból eredő, a haderőnél kialakult feladatrendszer és viszonyok, és a civil társadalomban tapasz-

talható körülménykülönbségek alakulása függvényében. Korunkra a haderő alakulatai, a fel-

szerelés és az eszközök lecsökkent darabszámú, általában a létrehozásuk óta már valamilyen 

építési beavatkozással érintett, változó kihasználtságú, állami tulajdonú ingatlanokban kerül-

nek elhelyezésre. Ezt az elhelyezési rendszert törvény szabályozza, amely szerint „A Honvéd-

ség szervezeteinek elhelyezéséhez, és feladatai ellátásához rendelkezésre bocsátott ingatlanok 

állami tulajdonban, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkeze-

lésében állnak…”, valamint „A katonai szervezetek kijelölés alapján használatba kapják az 

ingatlanokat.” [3; 42. § (1)-(2)] Ennek következtében a szervezeti módosítások vonatkozása 

számos esetben az, hogy a korábban elhelyezett alakulatok helyére más szervezeti felépítésű, 

eltérő szükségletű egységeket vagy alegységeket diszlokáltak. A diszlokálás, amely általában 

elhelyezési szükségletmódosulással jár, definíciószerű értelmezése: „…a csapatoknak, intéze-

teknek és más katonai szervezeteknek meghatározott rendben, helyeken, állandó elhelyezési 

körletben (helyőrségben, laktanyában), valamint hadműveleti területen tábori viszonyok kö-

zött való telepítése (elhelyezése). Az állandó elhelyezési körletből új állandó elhelyezési kör-

letbe való áthelyezést diszlokálásnak nevezik.” [4; 102. o.] 

Ez, a civil társadalomhoz képest fent említett eltérés is oka annak, hogy az alakulatok által 

használt létesítmények felújítására vagy átalakítására a polgári használatú magán illetve kö-

zösségi létesítményeknél megszokott rendszerességtől gyakrabban jelentkezik igény. Ezt a 

gyakoriságot érzékelteti az alábbi 1. táblázat néhány jelenlegi szárazföldi szemlélteti alakulat 

főbb átalakítását és diszlokálásának jellemzőivel. 
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1. táblázat Néhány jelenlegi szárazföldi alakulat fő átalakítása, diszlokálása (a szerző szerkesztése [5] alapján) 

Az említettek tükrében viszont fontos megjegyezni, hogy egyrészt az építmények és épüle-

tek között a vonatkozó jogszabály különbséget tesz, másrészt pedig a létesítmények szem-

pontjából is érdemes megvizsgálni, hogy azok az életciklusuk során miként kerülhetnek hasz-

nálatra. Mint az előzőekből kitűnik, az építési törvény megkülönbözteti e két létesítménytípust 

úgy, hogy az „Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési 

helyszínre szállított, – rendeltetésre, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és 

kiterjedésére tekintet nélkül – minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terep-

szint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével 

jön létre (az építmény az épület és a műtárgy gyűjtőfogalma)”, illetve az „Épület: jellemzően 
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emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben te-

ret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével 

összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából”. [6; 2. § 1., 

3.] 

A létesítmények használatára időről időre kijelölhetnek különböző rendeltetésű és felépíté-

sű alakulatokat, azokat elegendő időt hagyva onnan tervszerűen, vagy azonnali hatállyal 

diszlokálhatják, más alakulattal ott összevonhatják, esetleg az azokban elhelyezett alakulato-

kat fel is számolhatják. Ilyen átszervezések miatt nemcsak rövid időre, de akár évekre is meg-

változhat a létesítmények kihasználtsága, és emiatt az üzemeltetésük módja is. Ebben az érte-

lemben a létesítményekre is vonatkozik a meghatározás, hogy az üzemeltetés „…a technikai 

eszközök kezelését, használatát (működtetését) és technikai kiszolgálását magába foglaló te-

vékenységek összessége”. [4; 591. o.] Azonban a létesítményeken elvégzett építési munkák 

nemcsak az átszervezések miatt válnak szükségessé, mert a rendszeres karbantartásuk és 

üzemeltetésük mellett alkalmanként építési beavatkozásokat is indokolnak. Ez azt jelenti, 

hogy rendszeres karbantartásokat, a rendeltetésüktől, kialakításuktól és terhelésüktől függően 

10-15 évenként
1
 beltéri felületképzési és egyéb szakipari munkákat, pár évtizedenként energe-

tikai és szerkezeti felújításokat igényelnek, hogy rendeltetésszerűen használhatók és gazdasá-

gosan üzemeltethetők maradjanak. [7; 82. o.] Ennek alapján az egyes építmények előre terve-

zett felújítási, átalakítási szükségleteinek célszerű összhangban lennie az alakulatok feladat-

rendszerének módosulásából eredő elhelyezési igényváltozásokkal. Mindezeken túl a haderő 

által állandó, fél-állandó vagy ideiglenes jelleggel igénybe vett, sok esetben hagyományos ki-

alakítású, merev felépítésű létesítményekkel szemben a változtathatóság, a mobilitás szüksé-

gessége merül fel. 

A haderő gyakorlata szerint, ha egy új vagy átalakított alakulatot nem lehet elhelyezni 

használatban lévő létesítményekben, akkor megvizsgálják, hogy a felmerült elhelyezési prob-

lémát miként lehet megoldani. A lehetséges megoldások az átszervezhetőség vizsgálattal kez-

dődnek, amikor a kívánt funkciónak megfelelő használt vagy használaton kívüli adott állapotú 

ingatlan, ingatlanrészek, körletek egyszerű használatba adásával kielégíthetővé válik az elhe-

lyezési probléma. Ha nincs olyan létesítmény, objektum, amelynek használatba adásával ki-

elégíthető lenne az elhelyezési probléma, akkor megvizsgálják, hogy melyik objektumot, léte-

sítményt lehet felújítani, vagy ha a felújítás nem elegendő, a kívánt új funkció elérése érdeké-

ben átalakítani. Amennyiben viszont a vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy a haderő szer-

vezetei, külső szolgáltatói által egykoron tervezett, kivitelezett, katonai használatú létesítmé-

nyeket nem lehet, vagy nem célszerű se felújítani, se átalakítani, akkor helyettük új építmé-

nyeket és épületeket kell létrehozni. [8] Azonban sok esetben az új létesítmények létrehozása 

se jelent korlátlan telepíthetőségi, szerkezet-kialakíthatósági, vagy minimális költségen fenn-

tartható megoldást. Ezért a meglévő létesítmények felújítása, átalakítása lesz a követelmé-

nyeknek és a feltételeknek leginkább megfelelő, vagy gyakorlatilag csak az egyetlen, optimá-

lisan megvalósítható lehetőség. A meglévő létesítmények szerkezeteinek megerősítését szük-

ségszerűen nem tartalmazó átalakítások a hagyományos minőségű kivitelezések függvényé-

ben az eredeti teherhordó szerkezeti rendszerek gyengülésével, és az ahhoz csatlakozó egyéb 

                                                           
1
 Műszaki szempontból indoka a meglévő szerkezetek állapotától, a terhelésétől, az alkalmazott építőanyagoktól, 

építési segédanyagoktól, kivitelezési eljárástól, a karbantartástól és az üzemeltetéstől függ. Gazdasági szempont-

ból az anyagi forráslehetőségek indokolják. 
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épületrészek, szerkezetek sérülésével járnak. Emiatt ahhoz, hogy az átalakítások során mégse 

károsodjanak a létesítmények, indokolt azokkal szemben a funkcióváltásukat, az elrendezésük 

és a szerkezetük akár többször változtathatóságát lehetővé tevő építési követelményeket felál-

lítani. Ennek megfelelően a létesítményeket ezen követelmények figyelembevételével szüksé-

ges megtervezni, kivitelezni, a meglévőket pedig szintén ez alapján átalakítani. 

A tanulmány témájának vizsgálatát több előzetes feltételezés előzte meg. Feltételezésre ke-

rült egyrészt, hogy a haderő által használt létesítményeknek léteznek olyan épületszerkezeti és 

építményi részei, belső körletei, amelyek a polgári épületváltozatokhoz képest gyakrabban 

igényelnek átalakításokat. Másrészt az is feltételezés volt, hogy a haderőnek a mobil létesít-

ményekre vonatkozó szükségleteit a konténerek és a sátrak nem minden esetben képesek ki-

elégíteni, és szükséges a merev szerkezeti rendszerű építmények mobilizálhatósága is. A felté-

telezések vizsgálata és a téma kutatása során konzultációk történtek a haderő beruházásaiban 

gyakorlott szakértővel, felhasználásra kerültek a konzultációkon készült jegyzetek, és tanul-

mányozásra került a katonai műszaki infrastruktúra eleme átépítésére vonatkozó építési terv-

dokumentáció is. Ezek alapján a tanulmány az említett dokumentumok elemzését követően 

következtetéseket levonva bemutatja a létesítmények elrendezésének és szerkezeteinek vál-

toztathatóságát, a gyakran átalakított, átalakítható épületszerkezeti elemek, építményrészek 

indokát, és néhány példával szemlélteti a létesítmények mobilizálásának lehetőségeit. A ta-

nulmány az építményekkel szemben támasztott lehetséges követelményproblémákra néhány, 

döntően műszaki szempontok szerint megfogalmazott megoldást tartalmaz. 

AZ ÁTALAKÍTHATÓ ÉPÜLETSZERKEZETEK BEMUTATÁSA A LÉTESÍTMÉ-

NYEK SZERKEZETI RENDSZERE FÜGGVÉNYÉBEN 

A haderő különböző funkciókhoz többféle típusú és rendszerű építményeket használ. [7; 2. f.] 

Ha műszaki szempontok figyelembevételével különböztetjük meg ezeknek a létesítmények-

nek a típusait, akkor azok például nemcsak a telepítéshelyük, a rendeltetésük, a védettségük, 

az elrendezésük, a szerkezeti rendszerük, a kivitelezésmódjuk, az anyaghasználatuk, a beren-

dezésük, az állapotuk, az üzemeltetésük alapján, de a mobilitásuk szerint is csoportosíthatók. 

A haderőnél nagymértékben fontos mobilitás, mobilizálhatóság képességét a katonai alakula-

tok és a szervezetek gyakori átalakítása és diszlokálása miatt kell értelmezni az általuk hasz-

nált létesítményekre. Ebben az értelemben a létesítmények közötti különbségek az átalakítha-

tóságuk, az áttelepíthetőségük mértékére vonatkozik, és figyelembe veszi a más helyszínen 

kialakíthatóságukat is. Az alábbi, 1. ábra a létesítmények csoportjait a mobilizálhatóságuk 

szerint szemlélteti. 

 

1. ábra Létesítmények mobilizálhatósági modellje a merev rendszerűtől a mobilig; a változtathatóság, az áttele-

píthetőség és a más helyszínen létrehozhatóság tekintetében (a szerző szerkesztése) 
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A haderő az alábbi, 2. táblázat szerint csoportosított szerkezeti rendszerű, illetve ezek 

kombinációiból kialakított épületeket és építményeket használhatja. 

 

2. táblázat A létesítmények teherhordó szerkezeti rendszerének típusai és anyagai (a szerző szerkesztése [9; 128. 

o.] alapján) 

A haderő a legnagyobb mennyiségben hagyományos kialakítású épületeket és építménye-

ket használ.
2
 Ezek a létesítmények az alábbi csoportosításban bemutatásra kerülő fő vázrend-

szeri részekhez tartozó épületszerkezeteket és építményrészeket tartalmazzák: 

– elsődleges teherhordó szerkezeti rendszerüket az alapozás, az összetett terhelés 

függőleges komponensét viselő teherhordó főfalak, pillérek
3
, a terhelés vízszintes 

elemét hordó födémek, a függőleges és a vízszintes teherhordó szerkezetek stabil 

kapcsolatát biztosító koszorúk, és a tető vagy térlefedő szerkezetek biztosítják; 

– elsődleges teherhordó szerkezet stabilitását olyan másodlagos, méretezett teher-

hordó szerkezetek biztosítják függőlegesen, mint a merevítőfalak vagy a tömeg-

szerkezetű külső falak, a többszintes építményeknél olyan építményrészek, mint a 

merevítő funkciót is betöltő felvonóaknák, vizesblokkok gépészeti aknái, vízszin-

tesen a vonóvasak és a pántok, térbelileg a rácsozások, a rámpa és lépcső szerkeze-

tek; 

– teherhordó vázrendszerükben olyan harmadlagos teherhordó méretezett szerkeze-

tek és építményrészek is részt vesznek, mint a loggiák, függőfolyosók, a vonal jel-

legű helyiségek, közlekedőterületek mellvédei és korlátai [10]. 

 

Az említett szerkezeti rendszerben az átalakítható, változtatható szerkezetek alkalmazását 

nem csak akkor érdemes mérlegelni, ha azokat a létesítmény jelenlegi és jövőbeni lehetséges 

rendeltetése, a műszaki megvalósítása, és a hagyományos megoldásokhoz képesti költség-

többletének megtérülése indokolják. 

Az alábbi alfejezetekben a létesítmények hagyományos kialakítású szerkezeti rendszerének 

azok az épületszerkezeti és építményrészei kerülnek bemutatásra, amelyek egyszerűsítik, elő-

készítik, gyorsítják a létesítmények átalakítását, mobilizációját. A bemutatott építményré-

szekkel, és a teherhordó vázrendszerhez nem tartozó, vagy annak elsődleges elemét képező 

épületszerkezetekkel elkerülhetők a jelentős költséggel, időszükséglettel járó építési beavat-

kozások, és megóvhatók a létesítményeknek az építési munkák után megmaradó részei. 

Válaszfalak 

                                                           
2
 Az egymás mellé telepített, összeszerelt konténerek illetve sátrak csoportjai egy építménynek számítanak. 

3
 Mivel a pillérek és az oszlopok funkciója hasonló, a tanulmány mindkét szerkezetet pillér néven említi. 
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A válaszfalak fő rendeltetése az építmény belső terében egy vagy több szinten át a teljes vagy 

a részleges térelhatárolás. A válaszfalak általában nem részei a létesítmények teherhordó 

szerkezeti rendszerének, de a létesítmények hosszú éveken át tartó használata és terhelése mi-

att, főleg a vastagabb keresztmetszetű épített válaszfalaknak kialakulhat a kivitelezési mód-

juktól és az állapotuktól függő részleges teherhordó képessége is. 

Épített válaszfalak leggyakrabban 6, 10, 12, 15, 17,5 vagy 20 centiméter vastagságban lé-

tesíthetők égetett kerámiából, pórusbetonból pedig 5, 7,5, 10, 12,5 15 vagy 20 centiméter vas-

tagságban. Szerelt jellegű válaszfalakat pedig faanyag vagy fémszerkezet vázra rögzített 

gipszkarton vagy faanyagú táblák kombinációiból számtalan szélességi méretváltozatban le-

het kialakítani. Az épített válaszfalakat a létesítmények legalsó szintjén önálló alaptestről, 

vagy betonacélokkal, megvastagított betonrésszel helyileg megerősített aljzatbeton szerkezet-

ről, a felsőbb szinteken a jellegüktől függően a födémszerkezetek teherhordó részéről indítva 

szokták létrehozni. Ugyanakkor a szerelt válaszfalak nemcsak alaptestekre, födémszerkeze-

tekre, aljzatbetonokra, de közvetlenül a burkolatokra is támaszkodhatnak. 

Az épített válaszfalak hátránya, hogy a létesítmények átalakítása során sérülhetnek az ol-

dalhatároló és a födém szerkezetekhez rögzítéseik, megrepedhetnek a csatlakozó szerkezetek, 

a nyílászárók feletti tégla boltövek vagy áthidalók. További hátrányuk, hogy az elektromos, a 

kommunikációs, a víz és szennyvíz vezetékek válaszfalakba süllyesztésekor csökken a stabili-

tásuk és a szigetelő képességük. A szerelt falakkal szembeni alapvető fenntartások a kisebb 

mértékű szilárdságuk, a berendezési tárgyak hozzárögzítési módja, a korlátozott terhelhetősé-

gük, és az ütögetés hatására a nem tömör szerkezetekre jellemző hangot adó tulajdonságukból 

erednek. 

Az épített válaszfalakkal szemben a mobil válaszfalak előnye, hogy elmozgatásukkal a 

szomszédos helyiségek összenyithatók, a nagyobb légteret igénylő alkalmi rendezvények, 

események megtarthatók lesznek, a helyiségek többes rendeltetésűvé válnak, a létesítmény 

majdani átalakítása, átépítése egyszerűbb lesz. Típusuktól függően ezek az üvegezett vagy 

zárt felületű válaszfalak a helyiség feletti födémszerkezethez illetve az aljzathoz is rögzített 

vezetősínben kézzel vagy géppel mozgathatók, és tartalmazhatnak hőszigetelést illetve hang-

szigetelést is. 

Az alábbi, 2. ábra a kisméretű téglából, illetve a 10 centiméter vastag válaszfallap elemek-

ből épített válaszfalak elvi kialakításait, szerkezetekhez csatlakozásait, az 1. kép pedig moz-

gatható válaszfalakra vonatkozó példát szemléltet. 
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2. (baloldali) ábra Kisméretű tégla, és 10 centiméter vastag válaszfallap elemekből épített válaszfalak elvi ki-

alakításai (a szerző szerkesztése [10; 44-45. o.] alapján). 1. (jobboldali) kép Példa mozgatható válaszfal alkal-

mazására (a szerző szerkesztése [11] alapján) 

Nyílászárók és parapetek 

A létesítmények függőleges, vízszintes és ferde helyzetű teherhordó szerkezeti rendszerének 

elemei elhelyezkedhetnek egylégterű térben, illetve a teret határolva kialakíthatnak olyan el-

méleti belső magot, amelyet a szerkezeti rendszer elemei, vagy azoktól független épületrészek 

és épületszerkezetek külön térrészekre, belső körletekre osztanak. Ennek megfelelően a kiala-

kított térrészek, azaz a helyiségek, belső körletek összekötését, azok közötti belső közlekedési 

forgalmat ajtó vagy kapu nyílászáró szerkezetek, esetleg szalagfüggöny vagy szerkezet nélkü-

li üres nyílások közvetlenül vagy közvetve biztosítják. A térrészek homlokzattal határos külső 

határoló síkjában, ha a létesítmény kialakítása és rendeltetése lehetővé teszi, parapet feletti ab-

lakok, vagy padlósíkról kezdődő nyílászárók, függönyfalak, a vázszerkezet előtti üvegfalak 

létesíthetők. 

Katonai létesítményekben nem érdemes alkalmazni az OTÉK
4
 által minimálisan megenge-

dett, 75 centiméter névleges szélességű ajtókat, 60 centiméter szabad szélességű nyílásokat, és 

kisméretű ablakokat. Ennek indoka egyrészt az, hogy a létesítmények falszakaszokat érintő 

átalakításánál ezek a nyílászárók körüli szakaszok sérülhetnek. További indoka, hogy az 1 

méter névleges szélességű ajtók az átalakított létesítményekben is használhatók a normál for-

galmú és befogadóképességű huzamos és nem huzamos tartózkodású helyiségeknél, valamint 

a szélesebb ajtókon a felszerelést hordozó katonák gyorsabban képesek áthaladni. Ugyanak-

kor a katonai létesítmények nyílászáróinak fém merevítésének és vasalatának elég szilárdnak 

és időállónak kell lennie ahhoz, hogy élettartalmuk során ne vetemedjenek el, és mindig ren-

deltetésszerűen mozgathatók, zárhatók maradjanak. Az ablakok alatti parapetek ne legyenek 

mereven egybeépítve a teherhordó szerkezettel, mert azok esetleges eltávolítása nem károsítja 

a szerkezeti rendszert, és helyükön is létesíthetők nyílászárók, illetve irányukban az épít-

ménybővítés egyszerűbb. 

Az alábbi, 2. kép nyílászáró cserélendő merevítését, vasalatát, a 3. kép pedig fém merevíté-

sű nyílászáró profil példáját szemlélteti. 

 

  

                                                           
4
 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről. 
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2. (baloldali) kép Ablak cserélendő vasalata (a szerző szerkesztése [12] alapján). 3. (jobboldali) kép Elhelyezett 

profilmerevítés (a szerző szerkesztése [13] alapján) 

Álmennyezetek, álpadlók és falhorony rendszer 

A haderő által használt létesítmények üzemeléséhez a rendeltetésüktől függően különböző 

funkciójú, egymástól csak részben függetlenül működő közegeket szállító alrendszer hálóza-

tok szükségesek. Ezek általában az elektromos, a kommunikációs, az ivóvíz, az üzemivíz, a 

használtvíz, a tűzivíz, a hőellátó, a gáz, az égéstermék elvezető, a légkondicionáló, a pneuma-

tikus és egyéb technológiai vezeték alrendszer hálózatok. Az alakulatok működéséhez nélkü-

lözhetetlen az általuk használt létesítményekben kialakított fent említett alrendszerek rendsze-

res karbantartása, ugyanakkor az azokban közvetített közegek mennyiségének és típusának 

megváltozása az alrendszer elemek időnkénti cseréjét, alkalmanként új hálózati alrendszerek 

kiépítését indokolják. A hálózati alrendszerek elemeit a létesítmények olyan és akkora terület-

részén érdemes és kell elhelyezni, amelyek elegendőek ahhoz, hogy ne legyen szükséges az 

azokat tartó, befoglaló szerkezetek utólagos megbontása, mert az a szerkezetek gyengülésé-

vel, valamint ráfordított idő és költség szükségletek növelésével jár. Ezért a hálózati alrend-

szerek ágvezetékeit és elemeit a létesítmények falhornyaiban, a helyiségek burkolata, felület-

képzése, és a határoló szegélyek mögött, az álmennyezetek fölött, az álpadlók alatt, vagy a 

födémszerkezetekben, esetleg egy külön erre a célra kialakított szinten, a felszálló, függőleges 

részeit pedig aknákban javasolt elhelyezni. Ennek következtében az így eltakart hálózati 

alrendszerrészeket, szigetelésüket, rögzítettségüket kevésbé veszélyeztetik a majdani építési, 

szerelési, karbantartási munkák, a helyiségek használhatósága és esztétikai értéke pedig nö-

vekszik. 

Az álmennyezet és az álpadló rendszerek közül bármelyik alkalmazását, egyedi vagy uni-

verzális kialakítását egy új vagy egy meglévő létesítményben annak funkciója, adottságai, és e 

rendszerekkel elérhető lehetőségek befolyásolják. Mivel a meglévő és a tervezett födémek te-

herbírása általában nagyságrendekkel nagyobb mértékű a hagyományos álmennyezetektől, 

ezért a megfelelő teherbírású födémek és az álpadlók közötti területrész tárolási célra hasz-

nálható, illetve az álpadló és a födém között is elhelyezhetők hálózati alrendszer elemek. 

Az álmennyezetek utólagosan olyan helyiségekben alakíthatók ki, amelyek belmagassága 

nem csökken az OTÉK által megkövetelt minimális szint alá, és célszerűen használható ma-

rad. Ezzel szemben az álpadlók utólagos alkalmazhatóságát nemcsak a belmagasság és az esz-

tétika befolyásolja, hanem a megnövekedő födémvastagságok is. A vastagabb födémek miatt 

az eredetileg általában kis alapterületűre készített lépcsők és rámpák alapterületszükséglete 

megnövekszik, a személyfelvonók és a teherfelvonók falszerkezetét pedig ebben az esetben át 

kell alakítani nyílászáróik beépítésmagasságának változása miatt. Ugyanakkor az álpadló 

használatát lehetővé nem tévő létesítményeknél kialakításra kerülő úsztatott padló alatti meg-

felelő magasságú, hangszigetelő funkciót betöltő könnyű feltöltésben helyezhetők el a veze-

tékhálózatok elemei. Az álmennyezetek, álpadlók és falhornyok együttese olyan összefüggő 

rendszer, amely lehetővé teszi a lehető legkevesebb vezetékszakasz szabadon, eltakaratlanul 

maradását a munkahelyeken. Ennek megfelelően a rendszeregyüttes alkalmazásával a helyi-

ségek használati biztonsága és esztétikája is növekszik. 
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Az alábbi, 3. ábra falhorony rendszer lehetőségét szemlélteti, a bal oldali ábrarészen tégla 

falak és úsztatott födém kapcsolatánál, a jobb oldali ábrarészen vasbeton szerkezetű létesít-

mény álmennyezet és álpadló rendszerének csatlakozásánál. 

 

3. ábra Falhorony rendszer téglafal és vasbeton födém csomópontjánál baloldalon, jobboldalon álmennyezet, ál-

padló és falhorony rendszer vasbeton fal és födém csomópontjánál (a szerző szerkesztése) 

Födémek 

A létesítmények mobilizálhatóbbá tételének kulcsfontosságú épületszerkezeti részei a födé-

mek. A födémkeresztmetszetek minden rétegének, vagy csak az elmetszett teherhordó szerke-

zetrésznek a mobilizálása, egyszerű átalakíthatósága előnyösen kihasználható aknák és veze-

tékrendszerek egy vagy több szinten utólagos elhelyezésénél, az egymás feletti szintek össze-

nyitásánál, szintáthidalók
5
 utólagos beépítésénél. Mivel a merev csatlakozású födémek áttöré-

si, átvágási munkái nemcsak jelentős munkamennyiséget és költségtöbbletet okoznak, de a 

kivitelezésük során fellépő vibrációs hatások a vázrendszert nagymértékben terhelik, ezért a 

mobil födémek előnyét a csatlakozó szerkezetük sérüléskorlátozott szerelhetősége is jelenti. A 

födémek keresztmetszetükre vonatkozó mobilizálhatósága érintheti a teherhordó részüket, 

vagy az nélkül csak a burkolatot, annak aljzatszerkezetét, illetve az aljzat és a teherhordó rész 

közötti feltöltést is. Mobilizálható födémek elemeit a teherhordó szerkezeti vázrendszer ele-

meihez nem nyomatékbíróan, hanem csuklósan, vagy csak részben merev módon, azaz nem 

teljesen nyomatékbíróan kell csatlakoztatni. 

A födémek teherhordó rész nélküli mobilizálása a boltozatos, a poroszsüveg, a gerendás 

vagy a panelos födémeknél egyaránt megvalósítható. Ekkor a burkolt aljzatuk alatti homok, 

salak és egyéb feltöltés helyett kis térfogatsűrűségű anyagot, például duzzasztott polisztirolt, a 

burkolat aljzataként vékonyrétegű, de nagy nyomószilárdságú és hajlítószilárdságú esztrichet, 

a hagyományos, rögzített burkolatok helyett pedig eltávolítható, elemes vagy többcélú, példá-

ul műgyantaburkolatokat érdemes használni. A többes rendeltetésű műgyantabevonatok elő-

nyei kihasználhatók, ha a helyiségek rendeltetését például a közösségi tér, a közlekedőterület, 

az iroda, a tárolás vagy a nem speciális munkahely funkciók egyikét egy másikra kell változ-

tatni. Beépített, koszorúkba befogott acél vagy fa anyagú födémgerendákhoz képest a teher-

hordó szerkezeti vázrendszer függőleges irányú komponensét viselő elemekhez oldható kötés-

sel rögzített, vagy azokra feltámasztott gerendák jelentősen növelik a mobilitást. Az említet-

                                                           
5
 Lépcső, rámpa, felvonó. 
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tekhez részben hasonlóan a befogott vasbeton gerendák és a panelek helyett alkalmazhatók a 

vázrendszerhez nem nyomatékbíróan rögzített vasbeton gerendák. Vasbeton gerendák haszná-

latánál a gerendák közötti területekre a beton helyett kerámia béléstestek helyezése, valamint 

az előre elhelyezett védőcsövek megkönnyíti a majdani, utólagos födémáttörések és egyéb át-

alakítások elvégzését. 

Az alábbi, 4. ábra vázrendszer átalakítható pillér – födém csatlakozásainak lehetőségét 

szemlélteti metszettel, a bal oldali ábrarészen acélszerkezetű létesítmény, a jobb oldali ábraré-

szen vasbeton szerkezetű létesítmény csomópontjainál. 

 

4. ábra Vázrendszer átalakítható pillér – födém csatlakozások metszetlehetőségei. Baloldalon acélszerkezetű 

oldható csomópontok, jobboldalon vasbeton vázrendszer gerendafelfekvései (a szerző szerkesztése) 

Pillérek 

A létesítmények mobilizálásának egyik összetett feladata a teherhordó szerkezeti rendszer pil-

lérei helykiosztásának, méretének, és az azokban használt anyagoknak a megválasztása. Fo-

kozza a feladat bonyolultságát, ha a pilléreket úgy kell kialakítani, hogy bizonyos arányszámú 

és elhelyezkedésű pillér feleslegessé válása, sérülése vagy teherviselő képessége megszűnésé-

nél is az épen maradó pilléreknek biztosítaniuk kell a létesítmény állékonyságát. Meglévő, 

többszintes építményeknél azért bonyolult a pillérek átalakítása, mert az egyes elemek nem-

csak jelentős terhet viselnek, de kialakításukat és kivitelezésmódjukat eredetileg általában 

nem úgy választották meg, hogy közülük akár egy vagy több nélkülözhető legyen a teherhor-

dó rendszerben. Azoknál a meglévő létesítményeknél, ahol műszaki vagy gazdasági okok mi-

att elbontásuk és helyettük az aktuális követelményeknek megfelelő újak építése például en-

gedély vagy anyagi forrás hiányában nem megvalósítható, szintén előtérbe kerülhet a váz-

rendszer teherhordó függőleges elemeit, vagy kiosztott helyüket megváltoztató átalakításuk. 

Korunkra a haderő által használt számos objektumnak, a körülöttük tartózkodó és a bennük 

elhelyezett személyeknek és értékeknek nemcsak a klasszikus háborús térségekben változott 

meg a fenyegetettségük. Terroristák személyesen vagy gépjárművel elkövetett merényleteinek 

kísérletei, típusai, és az egyre elterjedő drónok bűnös célú reptetése is veszélyezteti a katonai 

objektumokat és létesítményeket. [14-15] Így ezeket olyan mértékű fenyegetettségnél, ame-

lyeket a biztonsági kockázatok eredeti értékelésénél figyelmen kívül hagytak, és amelyek ha-
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tását az objektumok periméterén
6
 telepített eszközök, alkalmazott biztonsági eljárások, rend-

szabályok és fegyveres őrség nem képes elhárítani, indokolt a biztonságosabb objektumok és 

létesítmények kialakítása. A létesítmények robbantásos merényletekkel szemben biztonságo-

sabbá alakításában kulcsfontosságú szerepük van a födémjüknek, a homlokzatuknak, és az 

abba integrált teherhordó vázrendszer elemeknek, illetve konzolosított homlokzatnál az első 

pillérsornak. 

A robbantásokkal szemben nagyobb biztonságúra alakított homlokzatok nem tartalmazhat-

nak gyengén rögzített és szerelt jellegű díszítő, és a létesítmény funkcióját nem szolgáló ele-

meket, nagyfelületű, hagyományos üvegeket és üvegezett szerkezeteket, valamint az elsődle-

ges teherhordó vázszerkezet elemeit. Biztonságosabb homlokzatok nyílászáróit a helyükről 

elmozdulástól védett biztonsági ablakokból, ajtókból illetve üvegszerkezetekből lehet kialakí-

tani. [16; 109-110. o., 17; 117-118. o.] Robbantáshatásoktól védetté alakított létesítmények 

homlokzati és az mögötti pilléreit, valamint a csatlakozó födémrészeket egyirányú vagy több-

irányú szénszál, üvegszál rétegeknek a szerkezetre ragasztásával, acéllemez réteg ráerősítésé-

vel, illetve acél vagy vasbeton kiegészítő szerkezetrész kiegészítéssel lehet megerősíteni. [18; 

84-86. o., 96-100. o.] 

A talajszint felett kialakított meglévő létesítmények átalakítása egyaránt vonatkozhat te-

herhordó szerkezeti rendszerükre vagy a homlokzatukra is. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 

robbantóréteggé alakított homlokzatnál az annak síkjában lévő pillérek és falrészek teherhor-

dó funkciója megszűnik, a belső pillérsor mentén kialakított védő és teherhordó szerkezet pe-

dig egyrészt elhárítja a homlokzat irányából származó hatásokat, másrészt a homlokzat irá-

nyába konzolosított födémrészek terhét viseli. A homlokzat irányába átalakított födémszaka-

szok terhét részben konzolosítva, részben megerősítve, részben függesztés által képes viselni 

az átalakított teherhordó rendszer. Ezeknek a változtatásoknak az eredményeképpen egyrészt 

a létesítményeken belül kialakul egy olyan védett mag, amelynek határoló szerkezete védel-

met biztosít az annak tereiben elhelyezett személyek és értékek számára, másrészt a létesít-

mények homlokzata szabadabban variálhatóvá válik. [19; 153-155. o.] Természetesen a léte-

sítményeknek nemcsak az utólagos átalakítása történhet meg, de eredeti kialakításuk is követ-

heti a bemutatott szerkezeti elvet. 

Az alábbi, 5. ábra egy vázrendszerű épület pillér és födém rendszer példáját szemlélteti 

belső védett épületrész kialakításánál, és megerősítés célú átalakításánál, a bal oldali ábraré-

szen átalakítás előtti és utáni áttekintő alaprajzokon, a jobb oldali ábrarészen átalakítás előtti 

és utáni áttekintő metszeteken. 

                                                           
6
 Kerületén, kerülete sávjában. 
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5. ábra Vázrendszerű épület pilléreinek és födémjeinek átalakítása a megerősítés előtt és után. Baloldalon álta-

lános szinti alaprajz, jobboldalon metszet (a szerző szerkesztése [19; 153-155. o.] alapján) 

Kürtők 

A haderő állománya és alkalmazottai számos esetben koncentráltan, egyidejűleg használják a 

katonai létesítményeknek olyan épületrészeit, belső körleteit, mint a fürdőket, az éttermeket és 

a nagykonyhákat, az oktatási létesítményeket, az irodai munkahelyeken pedig szélsőséges 

külső hőmérsékleti viszonyok között is dolgozniuk kell. Külső időjárási viszonyoktól függet-

lenül a létesítmények adott körletébe beosztott dolgozók ott akkor képesek hatékony munkát 

végezni, ha az adott hely többek között kedvező klímaviszonyokkal rendelkezik. Ilyen belső 

klímaviszonyokat a létesítmények és környezetük megfelelő kialakításával, természetes szel-

lőzéssel, vagy gépi szellőztetéssel lehet elérni. A kialakult gyakorlat szerint a haderő által 

használt számos épület és építmény klímája azok homlokzatára, a padlástérébe, a pincéjébe 

vagy az alagsorába elhelyezett, csak legfeljebb pár helyiség klímaviszonyát szabályozni képes 

klímaberendezésekkel kerül biztosításra. Ezek telepítése faláttöréssel, esetleg födémátvezetés-

sel jár, rontják a létesítmények megjelenését, a berendezések rendszeres karbantartást igé-

nyelnek, de közvetett információt is szolgáltathatnak a létesítményben elhelyezett személyek 

és irodák helyéről a külső szemlélők számára. Az egyedi klímaberendezések okozta problé-

mák elkerülésére javasolt egy vagy több kürtő kialakítása a helyiségeket határoló teherhordó 

falakban, vagy a válaszfalakhoz rögzítve, illetve központi klímarendszer esetén pedig a víz-

szintes szellőzővezetékek számára faláttörések készítése. Ezekben a kürtőkben a klímarend-

szer elemein kívül szükség esetén egyéb hálózati rendszerek vezetékei is elhelyezhetők lesz-

nek a létesítmények és helyiségeik majdani funkcióitól függően. 

Magastetők 

Az egyforma méretű, formájú és kiosztású állásokból összeállított tetőszerkezetek átalakítása 

egyszerűbb, mint a változó szélességű építményekre készített, a különböző méretű építmény-

szárnyakból álló, összetett, számos tetőélt és vápát tartalmazó tetőszerkezetek átalakítása. Ha 

egyéb okok nem indokolják, a körülbelül hat és tíz méter közötti fesztávolságú létesítmények-

nél a hagyományos faanyagú és kialakítású fedélszékeknél általában a torokgerendás vagy a 

fogópáras fedélszékek létesítése előnyösebb az állószékes illetve dúcos kialakítású fedélszé-

kek helyett. Ennek indoka, hogy a torokgerendák illetve a fogópárak alatt a közlekedés szaba-

dabb, az állószékek nem terhelik a födémet, ezáltal kevésbé korlátozzák az utólagos 
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tetőtérbeépítéseknél szükségessé váló helyiségek és válaszfalak kialakíthatóságát. Ha az épít-

mény szélessége meghaladja a műszakilag illetve gazdaságilag még indokolt mértéket a to-

rokgerendás fedélszék létrehozására, és a padlástérben el kell kerülni a fedélszék pilléreinek 

kialakítását, akkor vasbeton szerkezetből úgynevezett koporsófödémet lehet kialaktani. A ko-

porsófödémmel lefedhető építményszélesség nagymértékben függ a tető alatt lévő építmény-

szerkezetek és építményrészek teherhordó képességétől, valamint a koporsófödém kialakításá-

tól és anyagától. 

Összetett magastetők formájánál figyelembe kell venni az azoknál kialakítható függőeresz 

csatornák helyét és hosszát is. Az egyszerű tetőformák és a több lefolyócső csatornarészt tar-

talmazó ereszrendszerek csökkentik a lehetséges hibaforrások számát azzal, hogy a vápákba 

és az ereszcsatorna rendszerbe kevesebb falevél és idegen tárgy tud csak bekerülni, ezáltal 

szabadabb marad a csapadékvíz levezetési út. 

Létesítmények felújítási, átalakítási munkáinál a mobilizálhatóságra tekintet 

nélkül megváltoztatandó részek 

Az alábbiakban a meglévő létesítményekből eltávolítandó, azokban nem alkalmazható néhány 

olyan épületszerkezet, építőanyag és építményrész kerül felsorolásra, amelyek a létesítmé-

nyekben és környezetükben tartózkodók részére közvetlenül vagy közvetve egészségi, gazda-

sági és eszmei károkat okoznak, illetve veszélyeztetik a biztonságos, üzemszerű használatot: 

– funkciójukat el nem látó, nem biztonságos teherhordó részek, illetve egyéb léte-

sítményrészek, épületszerkezetek, különösen a vízszigetelések, a hőszigetelések, a 

lépcsők, a korlátok, a felületképzések, a burkolatok és a dilatációs, mozgási héza-

gok; 

– bizonyos létesítményeknél megfelelő tartalékrendszerek nélküli villamos, valamint 

épületgépészeti és általános gépészeti hálózatok; 

– üzemszerű használat során vagy balesetnél egészségre veszélyes felszerelések, be-

rendezési tárgyak, építményrészek, fa, fém, üveg, műanyag, polimer építőanyagok. 

HAGYOMÁNYOS KIALAKÍTÁSÚ LÉTESÍTMÉNYEK EGYSZERŰBBEN ÁTALA-

KÍTHATÓ, ÉS AZ ÁTALAKÍTÁST ELŐSEGÍTŐ ÉPÍTMÉNYRÉSZEI 

A fent bemutatott teherhordó vázrendszer elemeken és épületszerkezeteken kívül a létesítmé-

nyekben olyan helyiségek, körletek és építményrészek is kialakíthatók, amelyek kulcsfontos-

ságúak az élettartalmuk során a többszöri és egyszerű átalakíthatóságukban. Ezek az épít-

ményrészek egyrészt a személyeknek, az eszközöknek, a folyadékoknak és a gáznemű anyagi 

közegeknek, és az információknak a más építményrészek felé továbbításában, áramlásában 

bekövetkező változásai miatt nélkülözhetetlenek. Másrészt egy-egy átalakítható építményrész 

szerepe olyan szempontból is felértékelődik, ha minél egyszerűbben és gyorsabban kell meg-

változtatni a létesítmény belső elrendezését. Átalakítható építményrészek funkcióiból szárma-

zó előnyök különösen azoknál a többszintes létesítményeknél használhatók ki hatékonyan, 

amelyek több szintjén is átrendezhetik a helyiségeket, vagy bővítik a használt szintek számát. 

Ennek egyik indoka például, hogy a hagyományos szerkezeti rendszereknek a függőleges te-

herkomponenst hordó elemei, valamint a közbenső födémek utólagos átalakításai a hozzájuk 

csatlakozó szerkezeteket károsíthatják, kialakításukat változtathatják. Alkalmazásuk további 
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indoka, hogy ezek a munkák az összköltségnek jelentős hányadát érintik, és nagymértékű idő-

szükséglettel járnak. Az átalakítható építményrészek azonban hatékonyan képesek csökkente-

ni az átalakítási munkák költségét és időszükségletét. Többszintes építményeknél a határoló 

falszerkezetükkel együtt az átalakítást befolyásoló építményrészek és körletek a: 

– gépészeti, közmű és elektromos fogadóhelyiségek vagy fogadószint a nagyméretű 

vagy jelentős számú közmű vezetékek, hálózatok becsatlakozásához; 

– kazánházak, gépészeti helyiségek, elektromos kapcsolószekrények; 

– vizesblokkok; 

– szerver helyiségek; 

– portával, recepcióval rendelkező előcsarnokok; 

– légaknák, légudvarok; 

– raktárak; 

– folyosók, középfolyosók, felvonóaknák, lépcsőházak, lépcsők és lépcsőpihenők. 

Az említett építményrészeket és helyiségeket akkor lehet egyszerűen átalakítani, ha azok 

az eredeti kialakításukkor nem az akkor aktuális építési és katonai beruházási előírások sze-

rinti minimális alapterülettel és belmagassággal készülnek el. [7, 20] Ezeknek az építményré-

szeknek és helyiségeknek a terhelésük, a befogadóképességük és a kapacitásuk növekedését 

lehetővé tevő megfelelő teherbírású befoglaló szerkezetekkel és tartalék területrészekkel kell 

rendelkezniük. Például, ha többszintes létesítményekben utólag kell a födémeket úsztatottá át-

alakítani, vagy álpadlókat kialakítani, akkor a födémvastagság növekedése miatt a szintáthida-

lók és pihenőterületek hossza megváltozik, a szükséges lépcsőfokszám megnövekszik. Előző-

ekhez hasonlóan a létesítmények vízszintes irányú közlekedőterületeit is érintheti a forgalom-

változás igénye. A szintáthidalók pihenőterületei és a vízszintes irányú közlekedőterületek 

akkor növelhetők meg egyszerűen, ha körülöttük szerelt vagy mobilizálható válaszfalakat ala-

kítanak ki. 

Ugyanakkor létesítmények gépészeti, elektromos és kommunikációs hálózatának nemcsak 

bővíthetőnek kell lenniük, de szakaszonként üzemeltethetőnek is. Ennek indoka az egy épít-

ményben elhelyezett különböző rendeltetésű alakulatok elválaszthatósága, létszámváltozása, 

alegység szintű kitelepülésüknél vagy diszlokációjuknál is az építmények gazdaságos üzemel-

tetése. Ez azt jelenti, hogy a használaton kívüli részeken is meg kell akadályozni a dohoso-

dást, a párásodást, az épületfizikai károsodást, a vezetékek sérüléséből eredő további károkat. 

A vizesblokkok gépészeti aknáit általában a fürdő, a WC, a mosó és a konyha helyiségek-

hez csatlakoztatva, azok között alakítják ki. Ezekben a gépészeti aknákban az említett helyi-

ségek működését szolgáló ivó és technológiai vízvezeték rendszerek felszálló vezetékei, hasz-

náltvíz csatornavezetékei, és a lapostetők belső csapadékvíz gyűjtőinek ejtővezetékei találha-

tók meg. Mindezeken túl az aknákban általában elhelyezhetők a hőellátó, a légkondicionáló és 

a pneumatikus hálózatok vezetékei is. Ugyanakkor a nedves illetve a száraz üzemű tűzivíz há-

lózatok felszálló vezetékeinek más aknákban haladnak. A létesítmények új szinttel, szintekkel 

bővítésénél, átalakításánál a meglévő vizesblokkokban épületszerkezetek megbontása nélkül 

lehet csatlakoztatni az új vezetékszakaszokat, vagy új típusú vezetékrendszereket lehet azok-

ban elhelyezni. A vizesblokkok további előnye a szerkezetekbe bevésett hálózatokhoz képest 

az, hogy azokban a vezetékhálózatok szakaszai egyszerűbben karbantarthatók, a korhadó, 

vízkövesedett vagy egyéb módon elavult vezetékszakaszokat könnyebben lehet cserélni, és 

egyszerűbben lehet új szakaszokkal bővíteni. Ugyanakkor a vizesblokkokat tartalmazó épít-
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mények átalakításánál a vizesblokkok megléte, mérete, helye és tervezett további használatuk 

kötöttséget jelent, mert az átalakított építmény helyiségeit, körleteit köréjük kell elhelyezni. 

A gépészeti aknákhoz hasonlóan a létesítmények elektromos berendezésének üzemelésé-

hez szükséges normálfeszültséggel, illetve nagyfeszültséggel vagy gyengeárammal működő 

villamos hálózatok elemei és vezetékei részére külön aknákat, kábelcsatornákat alakíthatnak 

ki. A kommunikációs rendszerek üzemeltetéséhez továbbra is szükségesek maradnak a veze-

tékhálózatok elhelyezése, mert azoknak biztonsága eltér a wifi rendszerek színvonalától. 
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KATONAI ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK ELRENDEZÉSE, SZERKEZETEI ÉS 

SPECIÁLIS RÉSZEI 

A katonai infrastruktúra a definíciója szerint: „A katonai infrastruktúra meghatározott kato-

nai erő normatívák szerinti elhelyezéséhez, fenntartásához, mozgatásához, alkalmazásához és 

vezetéséhez szükséges folyamatosan működő, vagy zárolt katonai kezelésű létesítmények, terü-

letek, technikai eszközök és kommunikációs rendszerek összessége, melyhez hozzátartozik a 

létrehozói és üzemeltetői állomány szakmai tudása is”. [21; 26. o.] 

A katonai infrastruktúra elemei között a rendeltetésük szerint olyan létesítmény típusokat 

lehet megkülönböztetni, amelyek vagy nincsenek a polgári életben, vagy amelyek részben ha-

sonló célokat szolgálnak a civil vagy a vállalati szektorban használtakhoz. Ez utóbbiakra pél-

dát jelentenek az irodaépületek, a szállók, az éttermek, a javítóműhelyek vagy a gépjármű 

mosók. [7; 2. f.; 40-101. o.] Azonban annak ellenére, hogy a katonai, valamint a polgári és a 

vállalati szférákban néhány létesítmény típus rendeltetése hasonló, a telepítésük feltételei és 

lehetőségei, az elrendezésük, számos helyiségük és a rendeltetésüket szolgáló speciális szer-

kezetük, épületrészük különböznek. 

A katonai infrastruktúra épületei és építményei általában katonai objektumokon belül ke-

rülnek elhelyezésre. Az objektumok helye és mérete miatt az azokban található létesítmények 

leggyakrabban szabadon álló telepítésűek, amelyek közül kivételt az objektumok 

periméterénél korábban elhelyezett meglévő létesítmények, a kerítések, az őrépítmények és az 

őrzést biztosító jelzőrendszer elemei jelentenek. [20] A katonai létesítmények telepítésének 

jelentős különbsége van a polgári rendeltetésű létesítményekhez képest, mert azok elhelyezési 

helyét, magasságát, megjelenését a települési - utcaképi előírások, az építési telek korlátozott 

lehetőségei is szabályozzák és befolyásolják. Katonai objektumokon belül a létesítmények 

közötti telepítési vagy védő távolságának, az azok köré tereprendezéssel kialakított rézsű vagy 

feltöltés védműveknek az azokban tárolt eszközök, illetve az ott végzett sajátos technológiai 

tevékenységek jellege miatt biztonsági indoka van. Ilyen terepfelszíni létesítmények közé so-

rolhatók a(z): 

– üzemanyagtároló építmények; 

– lőszer és robbanóanyag raktárak; 

– bomba raktárak; 

– rakétatárolók; 

– rakétaelőkészítés építményei. 

 

Az objektumok beépíthetőségi mértéke és a létesítmények általában szabadon álló telepíté-

se lehetővé teszi, hogy az azokban kialakított belső zónáknak és helyiségeknek az elrendezése 

ideális, azaz a legteljesebb mértékben hasznosítható legyen. A katonai épületek és építmények 

ideális belső elrendezésének a funkciójukat kell szolgálnia. Ugyanakkor az elrendezésüknek 

és a szerkezetüknek lehetővé kell tenniük az egyszerű változtathatóságukat, átalakíthatóságu-

kat, funkcióváltásukat. Ennek megfelelően a katonai rendeltetést nem közvetlenül szolgáló, 

azaz például nem a demonstrációs, azaz a valamely építészeti stílust kihangsúlyozó megjele-

nési, formatervezési, belsőépítészeti installációs megoldásoknak csak a katonai infrastruktúra 

reprezentatív célú létesítményeinél van jelentőségük. Ilyen létesítmények, vagy azoknak csak 

egy-egy építményszárnya, zónája közé sorolhatók a parancsnoki épület területei, vagy a part-
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nerekkel tárgyalásokra fenntartott területek, amelyeknél a reprezentatív jelleget külön szere-

peltetni kell tervezésük és kivitelezésük követelményei között. [22] Fontos megjegyezni 

azonban azt, hogy a katonai létesítményekhez képest a polgári épületek sok esetben a látvány-

ra, a kényelemre, a komfortra, a vállalati szektor épületei pedig az építtetőjük vagy bérlőik 

gazdasági potenciáljának hangsúlyozására, érdekérvényesítésére törekednek. 

A katonai épületek és építmények ideális belső elrendezhetőségéhez hozzátartozik a tégla-

lap alaprajzú létesítményeknél az egyik hosszabb oldali homlokzatuk körülbelül közepén 

vagy mindkét szélüktől számított egyharmad hosszában, a több épülettömböt tartalmazó épü-

letegységnél akár a tömbök csatlakozásán át megközelíthetőségük. Ezek a megközelítési mó-

dok is biztosítják, hogy csak a szükséges hosszúságú közlekedési útvonalak alakuljanak ki a 

belső zónák illetve a helyiségek között. A polgári és vállalati szférák épületeinél azonban 

gyakran az ingatlanterületük formája, beépíthetősége, megközelíthetősége, vagy a megjelenés 

kihangsúlyozása miatt hosszabb közlekedési útvonalak, és a helyiségek nem téglalap alapú 

vagy túlhangsúlyozott térképzésű belső terei alakulnak ki. Ennek az a következménye, hogy 

ezeknek a helyiségeknek a berendezhetősége, bútorozhatósága körülményesebb, kihasználtsá-

guk alacsonyabb hatásfokú. 

A katonai létesítmények többségének sajátossága, hogy a bejáratuknál a szélfogó vagy elő-

tér helyiségükhöz csatlakozóan az áthaladó személyek azonosítását és ellenőrzését is lehetővé 

tevő élőerős ügyeleti, szolgálati helyiséget kell kialakítani, illetve ha az előtér nagyméretű, 

akkor abból ügyeleti funkciójú területrészt kell leválasztani. Ügyeleti helyiség, leválasztott te-

rületrész kialakítása alól azonban mentesülnek például a sport lőterek, a futófolyósók, az ét-

termek vagy az oktatási épületek. A létesítmények ideális elrendezéséhez a funkciójukat biz-

tosító belső zónáik és helyiségük száma, mérete, határoló oldalainak aránya, elhelyezése, a 

huzamos tartózkodású és a kiszolgáló rendeltetésű helyiségekkel kapcsolatuk is hozzájárul. A 

katonai infrastruktúra tömörfal rendszerű, pillérvázas vagy panel szerkezetű épülettípusainál 

tekintettel létrehozásuk, átalakításuk különböző koraiban rendelkezésre álló adottságokra és 

lehetőségekre, általában a funkcionális, az áttekinthető, egyszerű elrendezés került alkalma-

zásra. Mivel az egyszerű elrendezést például az igazgatási és iroda, vagy a szálló jellegű épü-

leteknél leghatékonyabban a fordulóktól mentes középfolyosós kialakítás teszi lehetővé, ezért 

a középfolyosós létesítmények a katonai infrastruktúránál beváltak, gyakran alkalmazottak. 

Ugyanakkor az eredetileg raktározási célra létrehozott építményeknél a tömörfalas, majd 

hosszfőfalas elrendezéseket felváltották a csarnokszerkezetek. Az elhelyezett értékek, techni-

kák által elvárt követelményeknek megfelelő kialakítású, különböző fesztávolságú, esetenként 

könnyűszerkezetű csarnokokat használnak például műhelyek és raktárak számára, járművek, 

lőszerek, bombák, robbanóanyagok és rakéták tárolására, földtakarással védett csarnokszerke-

zeteket pedig védett repülőgép fedezékként. Ennek megfelelően a csarnokszerkezetek ideális 

elrendezése a funkciójuknak leginkább megfelelő nagyságú és kialakítású belső terek, és a le-

hető legkisebb alapterület arányú mellékfunkciójú helyiségek szükségét kívánja meg. 

A katonai infrastruktúra létesítményeiben számos speciális helyiség, körlet is megtalálható, 

amelyek a polgári vagy a vállalati szférában megszokottól eltérő, védett megoldásokat igé-

nyelnek. Ezek a speciális helyiségek például a parancsnoki szoba, a vezetési terem, a kommu-

nikációs központ, a szolgálati helyiség, a NATO szoba, a TÜK
7
 helyiség, a térképtároló, a 

                                                           
7
 Titkosügyirat kezelő. 
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fegyverszoba, a lőszertároló helyiség, a veszélyesanyag
8
 tároló helyiség, a zárka helyiség, a 

dízel üzemanyag tároló helyiség, vagy a csizmamosó helyiség. Ezeknek a helyiségeknek, kör-

leteknek építési szempontból speciális, a bennük tartózkodó személyek, őrzött értékek és kü-

lönleges tevékenységek védett megoldását a(z): 

– elhelyezésük; 

– helyiségkapcsolatuk; 

– építéstechnikájuk; 

– azokban, a határoló szerkezetükben és felszerelésükben használt építőanyagok, 

építési termékek mennyiségi és minőségi jellemzői; 

– biztonsági rendszabályuk és rendszerük megfelelő kombinációival lehet elérni. 

 

A speciális rendeltetésű, védett helyiség
9
 illetve építmény zóna biztonsága állandó, folya-

matos felügyeletet igényel. Ezért ezeknek a helyiségeknek, zónáknak a közelében élőerős 

szolgálatot, illetve belső kommunikációs, beléptető rendszereket kell biztosítani. Ha a helyi-

ség vagy a zóna funkciója úgy kívánja, azoknak meg kell oldani a minősített adat-védelmét és 

információvédelmét például: zsiliprendszerű beléptetés kialakítással, a határoló szerkezetekre 

árnyékoló felrögzítéssel, a nyílászárók üvegszerkezeteire kisugárzásvédő-fólia ragasztással. 

A katonai infrastruktúra létesítményeinél fontos, hogy változtatásuk ne károsítsa a csatla-

kozó szerkezeteket, és gyorsan átalakíthatók legyenek. Ennek megfelelően a belső pillér nél-

küli csarnokoknak a bennük tárolt értékeknek vagy a csarnokokban használt technológiai 

rendszerek változásait is lehetővé kell tenniük. A teherhordó falas és a pillérvázas, többszintes 

létesítményeknél a vizesblokkok és gépészeti aknák a gépészeti hálózatok és elemeik változá-

sait, a falhorony és álmennyezet, álpadló rendszerek pedig gépészeti hálózatok, az elektromos 

és kommunikációs rendszerek és elemeik módosításait segíthetik elő. Katonai infrastruktúra 

létfontosságú elektromos, kommunikációs hálózatai a beléptetőrendszerek, a biztonsági és ri-

asztó jelzőrendszerek, az audiovizuális hálózat, a külső és a belső telefonhálózatok, a védelmi 

szféra egyéb szervezeteivel és a NATO-val való kommunikáció hálózatai, a vezetéknélküli in-

ternettől zártabb hozzáférésű vezetékes internet hálózat. Ezen hálózatok vezetékeinek az új, il-

letve az átalakított létesítmények falhornyaiban, az álmennyezetei illetve az álpadlói mögött 

elrejtésük a helyiségeik biztonságos és esztétikus használhatóságát növeli. Ha átalakítás kere-

tében egy meglévő létesítményben kell kialakítani minősített adat-védett és információvédett 

helyiséget, akkor annak határoló szerkezeteire helyezik fel a védőfóliát tartalmazó biztonsági 

rendszert. 

Az alábbi, 3. táblázat a katonai létesítmények tervezésénél és kivitelezésénél figyelembe 

veendő néhány általános építési műszaki szempontot szemlélteti. 

                                                           
8
 Mérgező, sugárzó, maró, tűzveszélyes anyagok és gyógyszerek. 

9
 Védett helyiség: az illetéktelen, ártó szándékú személyek, fizikai, kommunikációs illetve a virtuális térbeli esz-

közök és módszerek behatolásától, valamint a bent tárolt értékek, használt eljárások, tartózkodó személyek álla-

potának és képességüknek megőrzésére, sérülésektől, nem engedélyezett kijutásuktól megvédésére alkalmas he-

lyiség, belső körlet. 
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3. táblázat Katonai létesítmények tervezésénél és kivitelezésénél figyelembe veendő néhány általános építési 

műszaki szempont (a szerző szerkesztése) 

AZ EGYSZERŰBBEN ÁTALAKÍTHATÓ KATONAI ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK 

LEHETŐSÉGEI 

Az átalakítható épületszerkezetek és az átalakítást elősegítő építményrészek előnye leginkább 

a haderő által állandó jelleggel igénybevett objektumokon belül a falrendszerű, illetve a pil-

lérvázas létesítményeknél használható ki. Ilyen létesítmények leggyakrabban a laktanyákban 

találhatók, de ilyen jelleggel készült számos, a Honvédelmi Minisztérium szervezetei által 

használt igazgatási és iroda épület is. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a kiképzésen és a 

gyakorlatok helyszínein tartózkodó alakulatoknak a hazai vagy a missziós területeken ideigle-

nesen igénybevett táborok és bázisok körletében mobilisabb építményekre van szükségük. 

[23-24] A táborokban, bázisokban elhelyezett alakulatoknak a hagyományos építéstechnoló-

giával készült létesítményekhez képest jelentősen mobilabbakra van szüksége a(z): 

– ideiglenes használat; 

– katonai művelet jellege; 

– helyszíni gyors telepíthetőség; 

– rendelkezésre álló terület nagysága, fekvése, talaj és környezeti viszonyai szerint. 

 

A hagyományos telepítésű épületekhez, építményekhez képest mobilisabb megoldásokat 

jelentenek az egymás mellé helyezett konténerekből összeszerelt konténercsoportok, valamint 

a konténerek és sátrak összeállításával kapott vegyes létesítmények. [25] Ugyan ezeknek az 

összeszerelt építményeknek a telepítéséhez nemcsak a hazai gyakorlatban, de külföldi misszi-

ós táboroknál is építési engedély szükséges, ahol azt a befogadó nemzet, a NATO vagy az 

ENSZ szabályai megkövetelik. Mindezeken túl az összeszerelt konténercsoportokhoz képest 

még mobilisabbnak, egyszerűbben telepíthetőnek számítanak a katonai táborok önálló konté-

nerei és sátorszerkezetei. [26; 115. o.] A sátorszerkezetek mobilitását, könnyű telepíthetősé-

gét, és az alakulatok ideiglenes elhelyezésekor alkalmazhatóságát fokozza a hazai építésügyi 

szabályozás által kínált lehetőség, amely szerint a legfeljebb 180 napig fennálló sátorszerke-

zetek telepítése építési engedély beszerzése nélkül végezhető: „Építési engedély nélkül végez-

hető építési tevékenységek… levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek)…”. [27; 

1. m. 14. c)] 

Számos katonai tábornál és bázisnál az azokban elhelyezett alakulat egyes feladatai azon-

ban hatékonyan nem végezhetők el csak önálló sátorban, konténerben, vagy összeszerelésük-
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kel kapott létesítményekben. Ilyen feladatok közé értékeknek, dokumentumoknak, raktározás 

körülményére érzékeny vagy nagyméretű eszközöknek, gépeknek a tárolása sorolható. To-

vábbá a tábori alakulatokban szolgálók feladatvégzésének körülményét, a tábor használható-

ságát, komfortját a huzamosan szélsőséges időjárási viszonyok, az intenzív csapadékos vagy 

napsütéses idők is befolyásolják. Szélsőséges időjárási körülményektől védett területrészeket 

lehet kialakítani a telepített konténereket összekötő szerelt fedések alatt, amely terület így al-

kalmassá válik eszközök és gépek tárolására, és a fedések alatti személyforgalom pedig kom-

fortosabbá válik. Továbbá olyan feladatok se végezhetők el csak önálló sátorokban, konténe-

rekben, vagy ezek összeszerelésével kapott létesítményekben, mint például a föld – levegő ra-

kéták előkésztési munkája, vagy az el nem indított rakéták utólagos szétszerelése. Ennek in-

doka, hogy ezeket a rakétákat a méretük és a biztonságuk miatt nem lehet a műveleti területre 

konténerben szállítani, hanem az időjárási körülményektől és az illetéktelenek rálátásától vé-

dett, helyszíni összeállításokat illetve szétszereléseket igényelnek. 

A táborokban, bázisokban végzett rakétaszerelésekhez a befogadó nemzeti támogatás kere-

tében használható megfelelő méretű létesítmények, vagy a mobil, helyszínen szerelhető csar-

nokszerkezetek alkalmasabb körülményeket biztosítanak a konténerektől és sátoroktól. Bár 

NATO tagországok rendelkeznek ilyen helyszínen szerelhető létesítmény rendszerekkel, de 

azokat, ha a tulajdonosuk használatukat nem kötötte le egyéb rendeltetésre, vagy más tagor-

szág fegyveres ereje számára, és az a nemzeti haderő használatára lehetséges, akkor bérlését 

és a kívánt területre juttatását meg kell oldani. [25; 111-112. o.] Ezért az állandó hozzáférhe-

tőség miatt a hazai haderő részére, a konténereken és sátorokon kívül, egy gyorsan szerelhető 

csarnokszerkezet rendszer szükséges. 

A tábori körülmények között gyorsan összeállítható és szétszerelhető mobil csarnok szer-

kezeti rendszerének kialakításánál kulcsfontosságú, hogy a(z): 

– alaptestei vagy annak több változata többféle talajtípusnál is használható legyen; 

– szerkezeti elemeit egymásba illesztéssel lehessen csuklósan csatlakoztatni; 

– pillérei legyenek rögzíthetők az alaptestekhez; 

– talpgerenda rendszerrel legyen összeköthetők a pillérek az alaptestek fölött; 

– gerendarendszer, vonóvasak és szélrácsozás merevítse; 

– kialakítható legyen területrészén galéria. 

Az alábbi, 4. kép rakétaszerelésre alkalmas építmények, az 5. kép külön telepített konténe-

reket egy építménnyé alakító, tárolóterület növelő tetőrendszer elemének példáját szemlélteti. 

  

4. (baloldali) kép Rakétaszerelés építményei a háttérben (a szerző szerkesztése [28] alapján). 5. (jobboldali) 

kép Konténerekre erősített mobil tetőszerkezeti rendszer eleme tárolási célra (a szerző szerkesztése [29] alapján) 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

A tárgyi tanulmány rávilágított a haderőnél gyakori változásokból és átalakulásokból eredő 

azokra a szükségletekre, amelyek a haderő által használt létesítmények változtathatóságát, át-

alakíthatóságát indokolják. A tanulmány készítése során elemzésre, valamint a tanulmányban 

bemutatásra került, hogy a polgári illetve a vállalati szférákban használt épületekhez és épít-

ményekhez képest a katonai használatú létesítmények mely részei kerülnek és kerülhetnek 

gyakran felújításra, átalakításra. Ennek alapján a tanulmány bemutatta a katonai létesítmények 

elrendezését, szerkezeteit és speciális részeit, valamint a haderő által gyakran használt léte-

sítmény típusokon végezhető felújításokat és átalakításokat lehetővé tevő, gyors megvalósítá-

sukat elősegítő változtatható épületszerkezetet és építményrészeket a létesítmények szerkezeti 

rendszere függvényében. Továbbá a tanulmány megállapította, hogy az alakulatoknak létez-

nek olyan feladatai, amelyeket nem lehet hatékonyan konténerekben és sátorokban elvégezni, 

és ennek a részprobléma körnek keretében a tanulmány rávilágított az egyszerűbben átalakít-

ható katonai létesítmények szükségességére és lehetőségére. 
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