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A magyar haderő légvédelmi rakéta erői kivétel nél-
kül a győri 12. Arrabona légvédelmi rakétaezred szerve-
zetében találhatók meg. A feladatrendszert koherens ok-
mányrendszer szabályozza. Az okmányok egységesek 
abban, amit az Összhaderőnemi Doktrína fogalmaz meg 
legpontosabban: „A légvédelem teljes rendszere legyen 
képes a NATO integrált légvédelmi rendszer* részeként 
működni.” 

 
I. A tudományos probléma 

 
A tudományos probléma három – egymással szoros 

összefüggésben lévő – részre osztható. 
1. A Magyar Honvédség (a Magyar Légierő) légvé-

delmi rakéta erőinek jelenlegi állapota lehetővé teszi-e, 
hogy azok alkalmazhatók legyenek szövetségi környe-
zetben (szövetségi kötelékek részeként) honi, szövetségi 
vagy Szövetségen kívüli területeken megvívott művele-
tekben.  Rendelkeznek-e mindazokkal a képességekkel 
(szellemi felkészültségüket, kiképzettségüket, szervezeti 
felépítésüket, valamint technikai eszközeik állapotát te-
kintve), amik a szövetségi műveletekben való alkalmazá-
suk feltételeit jelentik. 

2. A légvédelmi rakéta erők jelenlegi általános álla-
pota elégséges feltétele-e annak, hogy egy – adott fel-
adatra, szövetségi alkalmazásra – felajánlott kötelék al-
kalmazható legyen elsősorban szövetségi területen vagy 
azon kívüli műveletben. Ha az általános felkészültség 
mellett további teendők is vannak egy-egy konkrét köte-
lék alkalmazása érdekében, akkor azok hogyan írhatók le, 

                                                 
* A NATO integrált légvédelmi rendszere, amely a földi és légi szen-
zorokon túl magába foglalja a kommunikációt és az adatelosztást, 
valamint integrálja a légvédelmi (így a légvédelmi tüzér és rakéta-) 
fegyvereket a feladat teljesítése érdekében. 

 2



és a leírás elég általánosnak tekinthető-e ahhoz, hogy 
módszerként ajánlható, alkalmazható legyen más tartal-
mú feladatra is. 

3. A Magyar Köztársaság kollektív biztonsághoz való 
érdemi hozzájárulásának sarokköve a haderő (így a lég-
védelmi rakéta erők) egészének vagy bizonyos kompo-
nenseinek szövetségi műveletekben való alkalmazható-
sága és alkalmazása. Annak a környezetnek és kihívás-
rendszernek a vizsgálata alapján, amiben a Magyar Légi-
erő légvédelmi rakéta erői hosszú távon a Szövetség cél-
jaival összhangban álló műveletekben részt kell, hogy 
vegyenek, a jövőbeli fejlődés igényének bizonyítása, a 
fejlesztés lehetséges irányainak felvázolása is lehetséges 
és szükséges. 

 
II.  A kutatási célok 

 
1. Áttekinteni és összefoglalni a magyar hadtudo-

mány szövetségi integrációval, illetve annak részeként a 
magyar légvédelmi rakéta erők NATO integrált légvé-
delmi rendszerébe való beillesztésével kapcsolatos leg-
fontosabb következtetéseit. Megvizsgálni és elemezni 
azokat a követelményeket, amiket a magyar légvédelmi 
rakéta erőkkel szemben a szövetségi kötelékben (környe-
zetben) való alkalmazás jelent. 

2. Értékelni a magyar légvédelmi rakéta erők képes-
ségeit, a NATO-tagság ideje előtti és alatti fejlődésük 
(fejlesztésük) legfontosabb és a szövetségi környezetben 
való alkalmazás szempontjából releváns eredményeit a 
szövetségi követelmények tükrében. 

3. Leírni egy szövetségi igényre válaszként tett nem-
zeti (magyar) felajánlás eredményeképpen kialakított 
alkalmi kötelék célhoz kötött felkészítésével kapcsolatos 
legfontosabb lépéseket, ezzel módszert adni más fel-
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adatra felajánlott (a jövőben felajánlható vagy felajánlan-
dó) telepíthető vagy honi területen alkalmazásra tervezett 
légvédelmi rakéta csoportosítás (kötelék), vagy más 
fegyvernemi (akár összfegyvernemi) kötelék felkészíté-
séhez.  

4. Elemezve a képesség-fejlesztés (szellemi gyarapo-
dás, technikai korszerűsítés és mesterségbeli fejlődés) 
eredményeként létrejött képességeket bizonyítani az 
ezekkel a képességekkel rendelkező alegységek szövet-
ségi műveletekben való alkalmazhatóságát, összefoglalni 
azokat a legkarakteresebb új kihívásokat, amelyek döntő 
hatással lehetnek a magyar légvédelmi rakéta erők képes-
ség-fejlesztésére, igazolni annak szükségességét és meg-
adni lehetséges irányait. 
 

III. A hipotézisek 
 

1. A magyar légvédelmi rakéta erők a rendszerváltás 
– és különösen a NATO-csatlakozás – utáni átalakulásuk, 
fejlődésük eredményeként olyan állapotban vannak, hogy 
szellemi felkészültségük (beleértve nyelvi képzettségü-
ket), hozzáértésük és kiképzettségük, szervezeti struktú-
rájuk és annak modulrendszerű felépítése, rugalmassága 
következtében, valamint haditechnikai eszközeik (első-
sorban fegyver-, vezetési és irányítási rendszereik) álla-
pota alapján képesek teljesíteni és teljesítik azokat a kö-
vetelményeket, amik a szövetségi alkalmazás alapvető 
feltételeit jelentik. 

2. A magyar légvédelmi rakéta erők (fegyvernem) el-
ső hipotézisben megfogalmazott általános állapota csak 
szükséges, de nem elégséges feltétele szövetségi környe-
zetben való alkalmazásuknak. Egy adott feladatra szövet-
ségi vagy Szövetségen kívüli területen alkalmazásra fel-
ajánlott kötelék többnemzeti műveletben csak további – a 
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konkrét feladatra vonatkozó – felkészülés után alkalmaz-
ható. A felkészülés legfontosabb és megkerülhetetlen 
lépései, feladatai leírhatók és módszerként általános ér-
vénnyel ajánlhatók más (nem csak fegyvernemi) kötelé-
kek más feladatra való felkészítésére is.  

3. A magyar légvédelmi rakéta erők állapotának, ké-
pességeinek és a Szövetség (a világ) biztonságával kap-
csolatos új kihívások, a szövetségi elvek és igények ösz-
szevetése alapján meghatározhatók a magyar légvédelmi 
rakéta erők képesség-fejlesztésének alternatívái, lehetsé-
ges útjai. A fejlesztéshez elengedhetetlen teendők fel-
oszthatók rövidebb és hosszabb időtávon belül megol-
dandó feladatokra. Rövidtávúakra a Szövetségben vállalt 
kötelezettségeink teljesítéséhez, hosszabb távúakra pedig 
a Szövetség integrált légvédelmi rendszerének fejleszté-
séhez való hozzájárulás érdekében. Ez a fejlődés, fejlesz-
tés elengedhetetlen ahhoz, hogy a Magyar Köztársaság 
érzékelhető és más tagországok által is respektált módon 
tudjon hozzájárulni a Szövetség (a világ) kollektív biz-
tonságához, a szövetséges haderőkkel szemben a jövőben 
jelentkező kihívásoknak való megfeleléshez.  
 

IV. A kutatási módszerek 
 

Az információk és adatok széleskörű irodalomkuta-
tásra épülő összegyűjtése és rendszerezése mellett fel-
használtam a megfigyelést és az empirikus úton szerzett 
információk adaptációját. Az analízis és a szintézis, az 
indukció és a dedukció módszereinek alkalmazásával 
törekedtem kutatási céljaim elérésére.  

Értekezésem kidolgozása során nagy segítséget jelen-
tett, hogy az információk és adatok irodalomkutatásra 
épülő gyűjtése és feldolgozása mellett részt vehettem 
olyan tudományos konferenciákon, ahol a téma, illetve 
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azzal összefüggésbe hozható területek tudományos kér-
dései kerültek napirendre. Szolgálati beosztásomból és 
kutatómunkámból adódóan részt vettem olyan gyakorla-
tokon és tanfolyamokon, amik hasznos hozzájárulást je-
lentettek kutatómunkámhoz.   

Mindezeken túl – szolgálati beosztásomból adódóan 
is – részese voltam a magyar légvédelmi rakéta erők ké-
pesség-fejlesztésének, aminek tapasztalatai hasznos em-
pirikus információkat, tudásanyagot jelentettek a téma 
kidolgozásához.  

Kutatási eredményeimet folyamatosan publikáltam, 
így lehetőségem nyílt az azokkal kapcsolatos visszacsato-
lások feldolgozására is. Konzultációkat folytattam a Hon-
védség, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Ma-
gyar Hadtudományi Társaság Légierő Szakosztálya, a 
Légierő és a fegyvernem, esetenként más NATO-
tagállamok haderejének társfegyvernemei és különböző 
NATO-parancsnokságok prominens képviselőivel, szak-
értőivel, akik információikkal, véleményükkel, valamint 
javaslataikkal nagyban hozzájárultak a téma alapos vizs-
gálatához, munkám elvégzéséhez, kitűzött céljaim eléré-
séhez.  

A tudományos kutatómunkára készülve a Zrínyi Mik-
lós Nemzetvédelmi Egyetem katonai felső vezetői (ve-
zérkari) tanfolyamán készített dolgozatomban levont kö-
vetkeztetések alapján egyetérthettem a hadtudomány mai 
– a fegyvernem kérdéseivel foglalkozó – vezető képvise-
lői által is vallott nézettel, hogy a fegyvernem jövője csak 
a NATO integrált légvédelmi rendszerében értelmezhető 
és képzelhető el, továbbá hogy a szervezetek ezen rend-
szerbe való beillesztése elméleti alapjait tekintve lehetsé-
ges, gyakorlati tennivalóit nézve pedig szükséges folya-
mat. A magyar hadtudomány hadművelet elmélet válto-
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zásairól vallott mai nézeteit is tanulmányoztam, elsősor-
ban a fegyvernemnél szélesebb kitekintés céljából. 
 

V. Az értekezés szerkezeti felépítése 
 

Az értekezés bevezetőjében a tudományos probléma 
megfogalmazása, a kutatási célok és módszerek, valamint 
a hipotézisek leírása mellett áttekintettem a magyar lég-
védelmi erők a NATO-tagság évtizedében és az azt köz-
vetlenül megelőző időszakban mutatott fejlődését.  

Az első fejezetben megvizsgáltam és elemeztem a 
nemzeti doktrínákban, a szövetségi okmányokban és a 
mértékadó szakmai publikációkban fellelhető ismeretel-
méleti alapokat, a légvédelmi rakéta csapatokkal szem-
ben támasztott legfontosabb NATO-követelményeket. 

Áttekintettem továbbá a magyar légvédelmi rakéta 
erők integrációs folyamatának elvi alapjait és gyakorlati 
lépéseit, elemeztem azok állapotát a NATO-
követelmények tükrében a szellemi, a strukturális (benne 
a technikai) és az alkalmazási kompatibilitás területein. 

A második fejezetben felvázoltam egy légvédelmi ra-
kéta (fegyvernemi) kötelék (csoportosítás) egy adott szö-
vetségi feladatra való felajánlása következtében általam 
szükségesnek és legfontosabbnak tartott (a gyakorlat által 
igazoltnak látott) lépéseket. 

A felkészítési folyamat lépései tartalmának kifejtésé-
vel bizonyítottam, hogy ez a folyamat minden adott fel-
ajánlásra vonatkozóan elvégzendő, ugyanakkor – mód-
szerét tekintve – azonos lehet a különböző feladatokra 
felajánlott telepíthető és honi területen alkalmazásra ter-
vezett (akár nem a fegyvernemhez tartozó) kötelékek 
esetében is.  

A harmadik fejezetben összefoglaltam azokat az új 
(jövőbeni) kihívásokat, amelyekkel a magyar légvédelmi 
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rakéta fegyvernem képviselői (kötelékei, csoportosításai 
és vezető szervei) szembekerülnek (vagy szembekerül-
hetnek a jövőben) és ebből kiindulva felvázoltam az álta-
lam szükségesnek tartott képesség-fejlesztés alternatíváit, 
szerintem lehetséges további lépéseit. 

A fejezetekben levont, majd a fejezetek végén ösz-
szegzett következtetéseket tudományos eredményeim 
alapjának tekintem. 

Értekezésem befejezéseként összegzett következteté-
seket vontam le munkahipotéziseim igazolásáról, kutatási 
célkitűzéseim teljesítéséről és megfogalmaztam tudomá-
nyos eredményeimet, továbbá ajánlásokat tettem kutató-
munkám eredményeinek hasznosítására, a további kuta-
tások lehetséges irányaira. 

Kutatómunkám és az értekezés elkészítése során átte-
kintettem és összefoglaltam a szövetségi integrációval, a 
magyar légvédelmi rakéta erők NATO integrált légvé-
delmi rendszerébe való beillesztésével kapcsolatos leg-
fontosabb ismeretelméleti alapokat. Megvizsgáltam és 
elemeztem azokat a követelményeket, amiket a magyar 
légvédelmi rakéta erőkkel szemben a szövetségi kötelék-
ben (környezetben) való alkalmazás jelent. 

Leírtam, illetve értékeltem a magyar légvédelmi raké-
ta erők NATO-tagság ideje előtti és alatti fejlődésének 
(fejlesztésének) legfontosabb és a szövetségi környezet-
ben való alkalmazás szempontjából releváns eredményeit 
a szövetségi követelmények tükrében. 

Megfogalmaztam egy szövetségi igényre válaszként 
tett nemzeti (magyar) felajánlás eredményeképpen kiala-
kított alkalmi kötelék célhoz kötött felkészítésével kap-
csolatos legfontosabb lépéseket, ezzel módszert ajánlot-
tam más feladatra felajánlott (a jövőben felajánlható vagy 
felajánlandó) telepíthető vagy honi területen alkalmazás-
ra tervezett légvédelmi rakéta csoportosítás (kötelék), 
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vagy más fegyvernemi (akár összfegyvernemi) kötelék 
felkészítéséhez.  

A képesség-fejlesztés (szellemi gyarapodás, technikai 
korszerűsítés és mesterségbeli fejlődés) eredményeként 
létrejött képességeket, az ezekkel a képességekkel ren-
delkező alegységek szövetségi műveletekben való alkal-
mazhatóságának elemzése alapján felvázoltam azokat az 
új kihívásokat, amelyek döntő hatással lehetnek a magyar 
légvédelmi rakéta erők képesség-fejlesztésére, felvázol-
tam az erőket érintő képesség-fejlesztés (képesség-építés) 
lehetséges irányait. 

 
VI. Az összegzett következtetések 

 
A magyar légvédelmi rakéta kötelékek szövetségesi 

környezetben való alkalmazásának (akár honi, szövetségi 
vagy Szövetségen kívüli területen) alapfeltétele azok be-
illesztése a Szövetség integrált légvédelmi rendszerébe. 
Az ehhez szükséges tudáskészlet a fegyvernemnél ren-
delkezésre áll. Az erők – fejlődésük eredményeként elő-
állt – jelenlegi szervezeti és technikai állapota megterem-
tette a kompatibilitás feltételeit is. A mindenkor rendel-
kezésre álló erőforrások csak az egyidejűleg kiállítható 
kötelékek számának szabnak határt. A csoportosítások 
alkalmazásához szükséges ismeretanyag rendelkezésre 
áll és hosszabb távon is fenntartható. A létrehozható cso-
portosítások képesek az ismeretanyag alkalmazására, 
ennek alapján a magyar légvédelmi rakéta csoportosítá-
sok más nemzetbeli (az integrált légvédelmi rendszerben 
működő) szervezeti egységekkel együttesen alkalmazha-
tók. 

A konkrét feladattal szövetségi alkalmazásra felaján-
lott kötelék alkalmazási készenlétének csak szükséges, de 
nem elégséges feltétele az azt kiállító légvédelmi rakéta 
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erők integrált légvédelmi rendszerbe való illeszthetősége. 
Az alkalmazási készenlét csak célhoz kötött képesség-
fejlesztési (képesség-építési) folyamat eredményeként 
érhető el.  

A képesség-fejlesztési folyamat legfontosabb lépései 
a feladatleírás, a képességlisták összeállítása, a felkészí-
tés és az ellenőrzés. Ezek a lépések hasonló tartalommal 
elvégzendők minden honi területen kívüli és honi terüle-
ten belüli alkalmazásra tervezett kötelék esetében is. A 
lépések egymással állandó kölcsönhatásban vannak, ál-
landó visszacsatolást biztosítanak a feladatok és képessé-
gek pontosítása, kiépítése, a kötelék felkészítése és az 
erőforrások allokációja között. Ilyenformán az egymást 
követő és egymásra állandóan visszaható lépések sora 
módszerként ajánlható a fegyvernemi kötelékek képes-
ség-fejlesztéséhez. A módszer alkalmazható akár nem 
légvédelmi rakéta fegyvernemi kötelék esetében is.  

A magyar légvédelmi rakéta erők szövetségi köve-
telményekkel való szembesítése és a légi fenyegetettség 
változása alapján meghatározhatók a fegyvernem fejlesz-
tésének legfontosabb irányai. Az ehhez és az esetlegesen 
birtoklandó új technológiák működésének elsajátításához 
szükséges tudás – a felajánlott alegységek felkészítése 
során szerzett tapasztalatnak köszönhetően – rendelke-
zésre áll. 

Rövid távon a kötelékek szövetségi környezetben va-
ló alkalmazási lehetőségének megteremtése és fenntartá-
sa elengedhetetlen, ami egyben a tudásbázis megtartásá-
nak és fejlesztésének eszköze is. Hosszabb távon a lég-
védelmi rakéta fegyvernemi képességek fejlesztése azt 
mutatja meg, illetve attól függ, hogyan kíván az ország 
részt venni a Szövetség integrált légvédelmi rendszeré-
nek fejlesztésében. 
 

 10



VII. A tudományos eredmények 
 

Tudományos eredményeimnek tartom az alábbiakat: 
1. Összefoglaltam a magyar légvédelmi rakéta erők 

NATO integrált légvédelmi rendszerébe való beilleszke-
dés érdekében tett erőfeszítéseit, az erőfeszítések ered-
ményeit. Az eredményeknek az elemzett szövetségi kö-
vetelményekkel való szembeállítása útján bizonyítottam 
a magyar légvédelmi rakéta erők szövetségi környezet-
ben alkalmazható csoportosítások kiállítására való képes-
ségét, a kiállítható csoportosítások más nemzetek erőivel 
való együttes alkalmazási lehetőségét. 

2. Kidolgoztam egy szövetségi környezetben adott 
feladattal telepíthető erőként alkalmazandó magyar lég-
védelmi rakéta csoportosítás célhoz kötött felkészítési 
folyamatát, a szövetségi követelmények tükrében megfo-
galmaztam a folyamat legfontosabb lépéseinek fő tar-
talmát. Gyakorlati úton is ellenőrzött módszert alkottam 
a légvédelmi rakéta fegyvernemi és más alegységek szö-
vetségi környezetben való alkalmazásához szükséges 
képességek kiépítéséhez. 

3. A NATO integrált légvédelmi rendszere fejleszté-
séhez és a kollektív biztonság megteremtéséhez való 
nemzeti hozzájárulás részeként felfogva igazoltam a ma-
gyar légvédelmi rakéta erők további fejlesztésének szük-
ségességét, megadtam a fejlesztés célszerűen lehetséges 
irányait. 
 

VIII. Az ajánlások 
 

A további kutatómunka lehetséges irányaként első-
sorban egy magyar légvédelmi rakéta csoportosítás más 
feladatra való felkészítése kérdéseinek feltárását látom. 
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Tekintettel a Honvédség ambícióira – miszerint a 
szövetségi környezetben való alkalmazásra telepíthető 
erőként felajánlott szárazföldi kötelékeinek oltalmazását 
a magyar légvédelmi rakéta erőkből kialakított modulok-
kal oldja meg – a kutatás tárgya értelemszerűen a száraz-
földi csoportosítások légvédelmi rakéta oltalmazására 
szánt kötelékek felkészítése lehet. Ugyancsak kutatásra 
érdemesnek látom a légvédelmi rakéta kötelékek honi 
területen nemzeti feladatként – válságkezelés keretében 
vagy 5. cikkely szerinti műveletekben – való alkalmazá-
sának kérdéseit, természetesen nem kizárva más fontos és 
a fegyvernem tudáskészletéhez értékes hozzájárulást je-
lentő kutatási témákat sem. 

Ajánlom az értekezés bizonyos elemeit mindenek-
előtt a katonai felsőoktatás számára azzal a céllal, hogy a 
tisztjelöltek akár ezen az úton is, de szerezzenek alapvető 
ismereteket a tiszti pályafutásuk kezdeti éveit minden 
bizonnyal meghatározó feladatrendszerről. A hasonló 
feladatok megoldásán munkálkodó csapatszintű beosztá-
sokban szolgálók is talán haszonnal forgathatják az érte-
kezést. 
 

IX. A gyakorlati hasznosíthatóság 
 

Az eredmények és az értekezés gyakorlati hasznosít-
hatósága – megítélésem szerint – abban áll, hogy a lég-
védelmi rakéta fegyvernemi tisztek és tiszthelyettesek 
visszaigazolást kapnak erőfeszítéseikről. Meggyőződhet-
nek arról, hogy a tudás azon darabkái, amik erőfeszítése-
iknek köszönhetően az évek során összegyűltek, rend-
szerbe foglalhatók. Ezáltal a tisztek (zászlósok) felkészí-
tésében, továbbképzésében, előmeneteli képzésében al-
kalmazhatók. A módszer alkalmazása esetén a további 
légvédelmi rakéta fegyvernemi csoportosítások vagy akár 
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más szakmakultúrák képviselői egy gyakorlatban kipró-
bált úton, az elöl haladók, az ismeretlen utat kitaposók 
által elkövetett hibákból tanulva és azokat elkerülve épít-
hetik szükségesnek látott képességeiket. 
 

X. A témához kapcsolódó publikációik jegyzéke 
 

Folyóirat cikkek: 
 
1. A légvédelmi rakétadandár strukturális kompatibilitá-
sának néhány kérdése Hadtudomány ISSN 1215-4121 
2003/1. szám pp. 53-58. 
 
2. A légvédelmi rakétadandár integrációs tevékenységé-
nek kezdetei Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények 
ISSN 1417-7323 2003/3. szám pp. 65-70. 
 
3. Nyelvképzés a légvédelmi rakétadandárnál Humán 
Szemle ISSN 1219-929X 2003/1. szám pp. 120-125. 
 
4. A 2K12 (KUB, SA–6) légvédelmi rakétarendszer had-
rendben tartásának feltételei Nemzetvédelmi Egyetemi 
Közlemények ISSN 1417-7323 2007/3. szám pp. 99-109. 
 
5. Modernizáció és éleslövészet In.: A Légierőnél várható 
fegyverrendszer váltás szükségessége, hatása az üzemel-
tetésre Katonai Logisztika ISSN 1588-4228 2002/4. szám 
pp. 205-209. 
 
6. A hadtudomány művelőinek néhány gondolata a disz-
ciplínáról Hadtudományi Szemle ISSN 2060-0437 
2009/1. szám pp. 1-8. 
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7. Környezetbiztonság, katasztrófa-elhárítás, stratégiák 
Új Honvédségi Szemle ISSN 1216-7436 2007/11. szám 
pp. 32-42. 
 
8. A K–1P légvédelmi rakéta tűzirányító rendszer Nem-
zetvédelmi Egyetemi Közlemények ISSN 1417-7323 
2007/3. szám pp. 44-58. 
 
9. A Mistral-saga folytatódik Hadmérnök ISSN 1788-
1919 2009/1. szám pp. 120-128. 
 
10. A légvédelmi rakétadandár Észak-atlanti Szerződés 
Szervezete integrált légvédelmi rendszerébe való beil-
lesztésének lehetőségei (Záró dolgozat) Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest 2002 Egyetemi Köz-
ponti Könyvtár Kézirattár pp. 1-57. 
 
11. New Capabilities of the Hungarian Ground Based Air 
Defense Forces Academic and Applied Research in Mili-
tary Science ISSN 1788-0017 Volume 7 Issue 4 pp. 633-
645. 
 
12. A légvédelmi rakéta erők alkalmazásának időszerű 
kérdései Repüléstudományi Közlemények 2008/Külön-
szám ISSN 1789-770X (http://www.szrfk.hu/rtk/ 
Különszámok/2008_cikkek/Varga_Laszlo.pdf 
2009. szeptember 14.) pp. 1-11. 
 
13. A biztonság és a légvédelmi rakétások Nemzet és 
Biztonság ISSN 1789-5286 2009/4. szám pp. 44-56. 
 
14. A légvédelmi rakéta és tüzér fegyvernem története 
Honvédelmi Minisztérium Zrínyi Kommunikációs Szol-
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gáltató Kht. Budapest 2005 (http://www.oszk.hu/ 
mnbwww/K/1118/S.HTML#9230) pp. 1-23. 
 

Részvétel tudományos konferenciákon: 
 
1. A földi telepítésű légvédelem alkalmazási lehetőségei 
a terrorizmus elleni küzdelemben (korreferátum) A nem-
zetközi terrorizmus elleni harc időszerű társadalmi, kato-
nai és rendvédelmi kérdései konferencia Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest 2007. november 06. 
 
2. A légvédelmi rakéta erők alkalmazásának időszerű 
kérdései (előadás)  Repüléstudományi konferencia 2008 
– 70 éves a Légierő Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye-
tem, Szolnok 2008. április 11. 
 
3. A légvédelmi rakéta fegyvernem helyzete és időszerű 
kérdései (előadás) Légierő tudományos és szakmai kon-
ferencia Összhaderőnemi Parancsnokság – Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum, Budapest 2008. május 22. 
 

XI. Szakmai-tudományos életrajz 
 
NÉV, RF.  Varga László dandártábornok 
SZÜL. IDŐ (HELY) 1955. február 16. (Szombathely) 
 
 
BEOSZTÁSOK 
1979–1997 beosztott mérnöki, technikai és anyagi-

technikai vezetői beosztások 7. légvédelmi 
rakétaezred (Keszthely) 

1997–2001 ezred/dandár törzsfőnök 12. légvédelmi 
rakétaezred/dandár (Győr)  
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2001–2010 dandár/ezred parancsnok 12. (Arrabona, 
2006) légvédelmi rakétadandár/ezred 
(Győr)  

 
 
KÉPZETTSÉG 
1973–1979 Kijevi Szergej Mironovics Kirov Mérnöki 

Felsőfokú Légvédelmi Rakéta Tanintézet 
(volt Szovjetunió, Ukrajna, Kijev)  
okleveles rádióelektronikai mérnök (kitün-
tetéses) 

1969–1973 Nagy Lajos Gimnázium (Szombathely)  
gimnáziumi érettségi 

 
 
TANFOLYAMOK 
2003  Biztonságpolitikai tanfolyam (Olaszor-

szág, Róma, NATO Defence College – 2 
hét) 

2001–2002 Katonai felső vezetői (vezérkari) tanfo-
lyam (Budapest, Zrínyi Miklós Nemzetvé-
delmi Egyetem – 1 év) 
hadászati-hadműveleti képesítésű tiszt 
(primus inter pares) 

1999  Törzstiszti tanfolyam (Németország, 
Lenggries, 6. légvédelmi rakétaezred – 3 
hónap) 

1995  Üzemeltetés-biztonságtechnikai tanfolyam 
(Budapest, Zrínyi Miklós Katonai Akadé-
mia – 2 hét) 

1994  Katonai gazdálkodási tanfolyam (Buda-
pest, Zrínyi Miklós Katonai Akadémia – 1 
hét) 
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1990  Anyagi-technikai főnöki tanfolyam (Bu-
dapest, Zrínyi Miklós Katonai Akadémia – 
1 hónap) 

1986–1987 Hadműveleti-harcászati tanfolyam (volt 
Szovjetunió, Ukrajna, Kijev, Szárazföldi 
Csapatok A. M. Vaszilevszkij Légvédelmi 
Katonai Akadémiája – 5 hónap) 
hadműveleti-harcászati képesítésű tiszt 

1981  Légvédelmi rakétarendszer (átképző) tan-
folyam (volt Szovjetunió, Ukrajna, Kijev, 
A. M. Vaszilevszkij Csapatlégvédelmi Ka-
tonai Akadémia – 5 hónap) 

 
 
POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉS 
2006–2009 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 

Hadtudományi Doktori Iskola, abszolutó-
rium 2009 

 
 
NYELVTUDÁS 
 angol (felsőfok), angol (STANAG 6001) SLP 3333 
 orosz (felsőfok) 
 
 
KITÜNTETÉSEK 
 A honvédelmi miniszter 

által adományozott     9 
 A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 

által adományozott     1 
 A köztársasági elnök 

által adományozott     1 
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ELŐMENETEL RENDFOKOZATBAN 
2002 dandártábornok 
2001 ezredes 
1991 alezredes (soron kívül) 
1987 őrnagy (soron kívül) 
1983 százados (soron kívül) 
1979 főhadnagy (soron kívül) 
 
 
TUDOMÁNYOS TESTÜLETI TAGSÁG 
2004– Magyar Hadtudományi Társaság (Légierő szak-

osztály) 
 
 
OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG 
2003– Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem katonai 

felső vezetői (vezérkari) tanfolyamok 
2004– Záróvizsga bizottsági tagság a légvédelmi rakéta 

fegyvernemi tiszti alapképzésben a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai 
Műszaki Karán (és jogelőd szervezeteinél) 

 
 
OKTATÓI CÍM 
2009– címzetes egyetemi docens (Zrínyi Miklós Nem-

zetvédelmi Egyetem) 
 
 
PUBLIKÁCIÓK 
 A doktori (PhD) értekezés témájához kapcsolódóan 
 
– lektorált folyóirat cikk – 13 db (mértékadó honvédségi 
periodikákban, szerzőség 13x100%) 
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– önálló kiadvány – 1 db (www.oszk.hu/mnbwww/K/ 
1118/S.HTML#9230, szerzőség 100%) 
 
– részvétel tudományos konferencián (előadás, korreferá-
tum) – 3 alkalom (szerzőség 3x100%) 
 
 Egyebek 
 
– lektorált folyóirat cikk – 4 db (mértékadó honvédségi 
periodikákban, szerzőség 4x100%) 
 
– tanulmány (pályázat) – 1 db (Légierő Parancsnokság 
2006, szerzőség 100%) 
 
 

Budapest, 2010. június 01. 
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