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Az elmúlt évtizedben a nyugat-európai (NATO) onágoknál jelentó§ tóíekvé§ek voltak megfiryelhet6k a haditechnikai fejlódésben, a
K+F és a védelmi ipar gazdaságos szemléletű tisszekapcsolrásában- Jelen
tanulmányban a fdett nyugat-európai orságok haditechnikai fejlesztése 20ü)-ig sóló teweinek irányelveit, fóbb programjait a Mlryar Ho1védség,illeFe a magrar védelmiipar e fejlesztésekhez történó kapcsolódá§i lJhetó§égeit tárglaljulr Erre annál inkább szükség van, mivel a kü_
klnféle publi[ációkbán megielenó jövőbeni egnéges Errrópai Biztonsági
Rendszer feltételezi a koordinált fejlesztést, az inteEált védelmieszköze5resítését.
5lártást, a hader6k, légvédelmi és más rendszerek na5fokú

A NATO haditechnikai fejlesztésének tartalma a '90-es években
A NATO a hadseregek haditechnikai fejlesztése terén lrányelvként
az alóbbiaklt haűrczta meq:

-

a racionalizálás, az át- és utánfegyverzés gazdaságosságának
'
előtt
tartlá§a;
szem

_
-

az újszerű anyagok alkalmazása;

az elektronika, a mikroelektronika és az optronika legújabb
eredményeinek alkalmazása;

l

a találati pontosság és a hatékonpág növelése;

az

altomatiálás fokozása;

az él6eróvel való takarékoskodiis;

Ih.Ir.szetiJíno§ínLálazcd€§,tklrzgazdlságtudqttíoyk
tol(áta mérDöl

íórBái,

ndiűtusa,lzMHFvTszF+ég
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-

az indirekt irányítás elótérbe állítása;
az alapkutatrások eredményeinek jobb hasznosítása;
a csapatok mozgékonpágának fokozása;
a csapatok

a

tűzerejének növelése;

élfelderítésés célmegemmisíté§tökéletesíté§e;

a csapatok

pánélwédetMgéneknövelése;

a csapatvezetés színvonalának további javítása.

A NATO jelenleg

§tabil é§ változo

is érvényben lévó

elemkMl tevódik

gloMlls íeJlesztésiprogranJe

ö§sze.

A Védelmi Tervező Bizottság 1 985-ben 20 éves fejlesztési idószakot
határozott meg az"MC-299" jelzáű, Szöve§égi Katonai Koncepciók círnú alapdokumentáció összeállításakor. Irányelvként a csúcstechnológia
célirányos alkalmazását jelölte meg.
198ó-ban dolgozták ki a NATO egüttműködési Kutatási és Fejlesztési Programját, melynek keretében a pénzügri elóirányzat 540 M USD

volt.

1987-ben a NATO vezetése új miniszteri direktívában pontosította
a mo§t már röüdebb távú fejlesztési elgondolásokat (például az egrik
ilyen direktívában lett leógzítve a nyugat-európai védelmi ipari kapacitás és kooperáció optimális és céürányos kihasználása, a vállalati fúziók
támogatrása).
1988-ban Washin glonbaa"A NATO-straté giai támagaű s a az
éveben' címen prttosították a Programot.

1

990- es

A NATo

vezetése na5l jelentóséget tulajdonít a csapatv€zeté§ átfogó konzerűsítésénelgaz európai ténéget átfogó automatizáltvezetai,
irányítási és információs rendszer kiépítésének
Ez a komplerum e§Eégesíteni fogia a NATO egresíteű légvédelnlúdiólolrÁciós rcudszprét
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a parancsnoki riasztási és irányítási rendszert;
a repülógép-fedélzeti korai elórcjelzó

á

irányító rendszert;

-

a 2Offi-ig kiépülő légi vezetési és irányító rendszert.

195-ig az európai feldedtő rendszerek új elemeként a legfejlettebb
tagonágok kiépítik saját űrfeldedtési rendszeriüet,
2Offi-ig

befejeódik

a

NATO

integrá|t távközlési rendszere második

szakasának kiépítése,és a csapatvezetésben is megvalóeítják
híradást.

A

Progmm jekrlleg töIbek lözött

-

a na§/ ponto§ságú

a

műholdas

kiterjedt:

lószeretre;

a távolról indítható fegrverekre;
a tengeri

aknálra;

anas/teUe§ítményúrepüógépekre;
a

radar-feldedtó rendszerekre;

a figyeló- és élfelderító rendszerekre és a

NArOfregattokkidolgoásáravonatkoáe§/üttműködé§re,

1988. végéig 17 közö§ program beindítására került sor, s továbbiak
szewezése van folyamatbaa. Ez a 17 program az alóbbi:

1. ADA terveást

támogató píogam;

2.

155 mm-es autonom irányított rakéta;

3.

Modul "stand offl fegner;

4.

Tóbbcélú adattovábbítórendszer;

5. NATO

azonosító rendszer Mark XII,

XV NIS (IFF);

6.

Repülógépfedélzetilokátor;

7.

Repülógép fiiggóleges felszállási technológia;
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8.

Vadászrepülógép manőverezóképességénekfejlesaése;

9. NATO

fregatt;

10. Harcászati híradó rendszer;
11.

HAWK

12,

NATO légi hadviselés szerveási rendszer;

mobilitás fejlesztése;

13. Harctéri adatá§iteü

renózer;

14. F_16 konzerűsítése;
15.

ünk-l

1

fejlesztése;

16, Felszíni hajó torpedóvédelem;
17. Többcélú

RPV.2

1988-ban közis beszerzések menedzselésére elfogadta a NATO vezetése a CAPS-I: C,onventional Armaments PIanning System+ (Hago_
mányos

Fe5verzeti Terveási Rendszert).

1989-ben elfogadta a

NATO

ve7atés az nArmament Cooperation

Master Planlt (Atfogó Feryverzeti Egüttmúködési Tervet). Benne
meghatároztÁk a nemzetközi K+F_i gyártrási és el|átrási programot, mint
útmutatót

a

vállalatok részére.

Példaértékűaz ún. HPMW_program, melynek keretében olyan fery_
verek fejlesztése folyik, amelyekke| az ellenfél harci technikai eszközeibe
beépítettelektronika áramköreit kívánják megsemmisíteni.

2

Me8ie8!zés: A kózö. prog.tmolúatt t ocín NATo 8§á8ok

€gyúatmúkódé§tirodt rííaö6.2!lúó í§aeket

6§átolúú.
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ir

ré§zv€§zlelí,

é§

ezéíta harékooy

sz.kqnbeícket dolegáltak ezeo

További kicmelkedó NATO hgdltechnlkú K+F programolc

pánélelhádtó képességnövelését celó

-

AEROMOBILITE:

-

BAMS: frekvenciaugíatá§o§ rakétaprogram: a francia MAT[{A-

a

program;

ég légvédetmirakétáinak korszerűsítése, külön<h tekintettel

az

irányító

rendszer fejlesztésére;

-

mozgó

COBRA: pánélozott harcjármű program;
BEMILCON: területi hírrendszer program: az európai terü|eten
NATO fe5lveres erók vezetékes hírrendszerének automatiálá-

sa;

-

IIAWK-HELIP progtam:

-

BHELIOS program: olasz-francia-spanyol egüttmúködésben

a

IIAWK légvedelmi rakétarendszer

fejlesztése;

önálló dél-európai múholdat állítanak pályára 7997-93,bal;

- SADARD progr am: pánélénékelóés -romboló lószer könnyű
pánélozott élok megsemmisítésére;
-

FAADS píogram: A sáradöldi erók

-

többcélúsorozatvetók (MLRS) újgenerációs lőszerkészletének
tekint€ttel az önvezérlésú pán-

-

az

S-elemes elóretolt légvé-

delmi rendszerének továbbfejlesztése;
kifejlesztése és rendszeíesítése,különö§
éltöró kazettás ló§znrekrc;

ve

ATACMS harcászati rakétarendszer hadrendbe állítása, illeta NATO tüzénégi rendszerbe történó integrálása az MlRS-rendszer

bázisán;

-

korszerű, szintetikus aperturájú RADAR rendszer (reál idejú,
nagmélységű radarfeldedtés) fejlesztési, rendszerbeálIítási programja;
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- 2000-ig egl új C3 (vezetés, ellenórzés, hírközlés +felderítés)
rendszer [STRIL9O program] Iétrehozása, rendszerbeállítása;
-

BASE-90 píogíam: tökéletesített, szettagolt támaszpontrend-

szer kialakítása 2000-ig;

_

a tábori tüzérségnél:automatiált feldedtó á túzvezető rendszerek, valamint lézertechnikai eszköók alkalmazása;
stb.

-

aa

ARTEMIS-30 légvédelni ikercsövrrí rendszer rendszeresítése;

A K+F ködptáv,í irányait,

tartalmazza.
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programj ait az

l.sz tóbWzat ftszletesen

,

l.sztőblóza'

A NATo közlptlívú hoditechnlkat

2.

lrányai

A f ejlesaés-rendszerbeíüítís

Téma megnevezések

l.

KiF

időtartsm&

R.epüőgépfedázeti elektíonikus feldeÉtő
eszközök

NATO adatfeldolgozó

és továbbító

elemei

3.

4.
5,
6.

1

8.

9.
10.

1l.

12.
13.

|4.

l5.
l6.
l7.
18.

19.
20.

2l.

),,
23.
24.

1988_1994.

rent|szer

LEOPARD-I é§ -2 harckocsik harérték növelése
MARDER-2 PSzIl kif ejlesztése
PANTHER pc; vad. hsrcjórmű kif€jl€sztése
Új önjfuó t8rack kif€jlesztés€
Itr.geneúcios pct. r&k íendszeíkifejlesztése
l55 mrn45 4BPY 16r"r kifejl€sztése
Kazettís lőszer (MoW) Lifejl€sztés€
DM-2 A4 tip. torp€dó kifejlesztése
Tüzér§ei céreldedtő lokítor kif ejlesztése
PATRIOT lérak rendszer korszerűsírése
124, osaályu fregatt kifejlesztése
2 l 2. osztályú tengeralattjáíó kifejlesztése
JAGER 90 @FA) vrep€ép ldfejleszté§€
PAH-I pc. vad. helikopter kifejlesztése
Kí§éíőhelikopteí kif ejlesztése
Könnyű szálító-mentő helikopter kif ejlesztés€
Haditengerészeti helikopter kif ejlesztése
Pilótanélküi haíci íep8épkif ejleszlé§e
Pilótanélküli é|íelderítőrep. gép kifejlesztése
F-4F és RF-4E rip.íep.8épek z&vandóinsk beszerzése
A B0-105 felderítő é§ ii§szekötő helikopter
felfegrverzése
TORNADO tip. v. bomMá 8. sorozatínak kibocsójtísa

1989-1991.
1988-1999.

L988-1997.
1988-1997,
l988-1997.
1988-1999.

l989-1998.
l989_2000.

l988-1999.
1989-1996.
1988-1992.

l988-2000.
1988-1997.

l988-1999.
l988_1998.
l988_1994,
1988_199ó,
1988_1996.

1989-1999.
1988-1996.

|93-1996.
1994 -1995.
1989-1996.

A csúcstechnikai harci-technikai fejlesztés mellett jelentős szerepet
kapnak o hagronóIiyos technikal kor§zerű§íté§l pmgromok is.
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Az e5dk igen fontos terület r krtonal gépJórműtechnikal eszköók
alkalmazísa, fejlesztése és üzemeltetáe.
A katonai gépjármútechnika fejlesaésekoífonto§ a katonai, technigazdasági
kai,
sajátosságok figrelembgtétele. Ezek a speciaMsok a lövetl<czők

1.

Mennyiségi saj átosságok

2.

az évente, illetve havonta glártott mennyiség.

típusok megléte, §ártmánya;
a típusok technikai színvonala;
a gépjárműtechnika tisszetétele változásának tendenciája.

Ktiltségek sajátosságai:

4.

a gépjárműtechnikatípusonkéntimennyisége;

Min&égi sajá to*ságok:

3.

az állomány mennyisége;

a fejIesztés előirányzata;

atípusokpártásánakésüzemeltetésénekköltségkihatásai.

Időtényezósajátosságai:

-

idótartama;

az elfogadott felszerelés+ípus fejlesztésének, gártásának

-

az üzemeltetés várható idótartama.

Emellett végrehajtják a különbözó csoportosí,tások fontosabb jel_
Iemzóinek összehasonlítását a típusok egrmáshoz való viszanyításával,
péIdóuL
Á,/ min&égtköltségek;

16

B/

mennyiség/költségek;

C/

minőség/id6tartam, §tb. §zerint.

A költségek megh atározásánál az eredmények elfogadásánakabbbi
rendjét és íolyatutót alkalttuuók (NATO előtró§ok szefult):
A,/ Sámvetés (a megvalósítrás költségei);

Bi

ElemzÁ (az adott §ámvetés alapján);

C/

É,rtékelés(prognózi§ az adott elemzés alapján)!

Azaz nem fogadnak el oly8n teManulmánp, mely csak p€nzö§§zeget
taítalmaz, s a metléHetekben nem szerepel értékelés,elemzés, bizonyítá§.

A haditechnikai fejlesaás irányai
A jelenlegi erófes7itaek az öt'teclr,rlika' szelektív fejlesztésere irányulnak, melyek a ha5lományos erófelha|moaásra épüló számítást áttörik. Ezek a fejlesztési irányok a hadviselés megyáltoztatá§át jelentik,
u5ranakkor a katonák eredményesebb harci tevékenységétsegíthetik
elő.

Á NATO haütechnikai fejksztésének |őbb irónyai a következők
A,/ Orbitális, töldkörüli

pályán keringó rendszerek:

információ-orientált rendszerek;

-

fe5lver-orientáltrend§zerek

B/ Irány'tott

-

energia:

csúcserősségúmikrohullámok;
Wzcrek;
részecskesugarak

|47

C/ Felderító eszközik.
D/ Új energiaforrások.

E/ Iij anyagok
A haditechnikai fejlesztási irányok közül a NATO résáról az ezredfordulóig terjedő idószakb an teálkan ü alábbi tewek megvalósttásával
számolnak
A,/ a nyugat-európai védelmiipari eryüttmúködés kiszélesítésekeretében még inkább előtérbe kerünek a multinacionális fejlesztési progranrok mind a fegrerzetek, mind pedig a felszerelések területén;

B/ a nyugat-európai harcászati rakétaelhádtó rendszer (ATBM-

program) kifejlesztése, amélyet európai műholdas felderítő rendszenel
is chszekapcsolnak;

.. 9l u regionális autómatizált vezetési rend§zer (ACCIS-progran)
kiépítése;
_

D/ csúcstechnológián alapuló felderító és csapásméró feglverrendszerek kifej lesztése és rendszeresítése;

E/

többcélú európai harci repülógép

F/ új generációs páncéltöró

szeresításe;

(EFA) rendszeresítése;

feg)rverek kifejlesztése és rend-

G/ a NATO integrált vezetési rendszerének továbbfejlesztése, különthen a légvédelem területén;
H/ újtipusú kézi feryverek
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és lószerek kifejlesztése, ryártrása.

Haditechnikai fejlesaés és a védelmi iparral szemben íímaszíott követelmények
A NATO 2@lLig sóIó feJlesztésl tenelt úg állították ö§ze,
azok biztosttsák

a/

a nyugat-euópai

b/

az ET+echnológiára

hog

orságok védelmi ipari kapacitásának összefo-

gását és kihasználását;

épüló európai e5rüttműkö,dés kibontakoz-

tatá§át;

c/

az egruéges nyugat-európai védelmi ipari bázis negteremtését.

Avédelmi ipari kapacitrások összefo gásaÉléaaz aMbbik§ontosabb
ekmek lénehozósát teruezi]c

1.'sajáridegen" repülógép-azonosító rendszer (NlS-program) továbbfejlesztése 1995-ig;

2.

többcélú kölcs<in<h tájékoztatő rendszer (MlDS-program) lét-

rehozása;

3.

(ADA PSE program) alkal-

4.

repülőgép-fedélzeti lokátonendszer (ARDS-program) beveze_

egrséges katonai §ámítógépnyelv
mazá§át biztocító komplexum bevezetése;

té§€.

A haditechnikai fejlesztések során számolnak azzal,hog

európai védelmi iparban

a nylgat-

1. élezódik a termelók köaitti ve§en$

2.

az

exportkorlátoó intézkedések kijátsaására több lehetóség nfi-

fik,péaád:

-

a feglver (technika) ryártás külföldre telepítése(ezt ahazaivédelmi ipar életképességénekhelyreállítása szempontjából is firyelembe
kell venni);
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-

külföIdön

3,

a belsó tóke - káder

4.

eltolódás várbató a baditechnika fejlődésében a megyáltozott

történó összeszerelés, amihez alkatré§zt, fódarabokat,

az "anyavállalat' wál|ít

(pélűul FrarriaonaágMl Magyarorságra);

és infrastrutturáli§
veryesvállalatok (JV-k) iránti igény;
_

koílátok miatt nó a

nemzetközi politikai (Párüsi Charta) és katonai erőviszonyok által kialakult új haditechnikai kívánalmak következtében a radartechnika, rakétatechnika irányába!

A nyugat-európai orságok a védelmi ipari kooperációs egüttmúkddés eró§íté§ét komolyan veszik Ezt támasztia alá az a tény, ho5r t3
nyugat-európai onágvédelmi mini§ztere 1990. novemberébenKoppenhágában megíllapodást írt alá a védelmi iparban folytatandó közts kutatá§okól és termelésről. Ez aztjelenti, hogr a Független Európai Program Clsoport (IEPG) az Euklidesz-eglezmény aláírásával beindította a
Katonai Eureka_programot!

Nóhány maryar vonltkoá§ú követkeáeúés

A nyugat_európai (NATo) haditechnikai fejlesztés az integrálódó
véde|mi ipar hatással lehet az újjászületó maglar hadiiparra, az MH
ho§szu távú haditechnikai fejlesztésére. lehetséges köveiketnények a
k)vakezőMppen prognosztizóüutfu

/

-

mivel e5ne szorosabbá válnak kapcso|ataink a fejlett ipari <inágokkal, vállalataikkal, nem árható ki védelmi ipari fejlesztó, §/ártó
vegyesvállalatok (JV-k) létrehozása velűk;

-

az ugyancsak erósödó kapcsolataink révénelófordulhat, hory
korszerű haditechnikát fejlesztó, gártó nyugati vállalatok felajánlják
haditechnikai t€rmékeiket Maryarorság részére(erre az elmúlt években sámos példa akadt már, jel€ntkezett többek között a Thomson, s
Siemens, az EG&G és a Selenia /mai nevén Alenia/ is).

A

gazdasági orientációváltrás követkeaében a köze§övőben

s/ar had§ereget olyan tényezó is érinteni fogia, mint
lakoaási sándéka a nyugat-európai integrációhoz
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Ma5nrorság

a macsat_

Ezzel e5ddejűleg vetődik fel egl sor - a hadsereget, a maglar védelmi

ipart, a gazdasógot, a batosnságot eg/arónt érintő , kérdés:

- képes-e Magnrorság a mai gazdasági helpetében komplett
haditechnikai rendszereket vásárolni (egedi rendszerelemek vásárliása
a maihoz na5lon hasonlatos gondokat eredményezne!);
-

szabad-e vásárolnunk

a

jelenlegi ismereteink

és helyzetünk

alap-

a volt Szovjetuniótól (dolláíért), fi5lelembe véve, hogl
iajnos ezen technika konzerűsége, alkalmazhatóoági lehetóségei elmaradnak általában a nemzetközileg ismert haditechnikától;

ján haditechnikát

-

kötelezó lesz-e haánkban is a védelmi ipari K+F-ben, grártásban, javítrásban, a hadikereskedelemben a tendeíeztetés ('igen' válasz
esetén várhatóan javulnak a fejlesztések megtéíüé§i mutatói, ténylegesen a nagyobb értékűhaditechnika kerülne glártásra, alkalmazásra);

-

a jelenleg üzemeltetés alatt álló haditechnikához honnan és
milyen áron tudjuk beszerezni a fenntartásához szükséges anyagokat,
stb.

A Maryar Honvédségmodernizálásának, hatékonyabbá tételének

egtik fontos eszköze tehet a technológiaimport olyan nyugati országokM| amelyek vezetó válIalatai hajtandók a "kooperóciós egüuttlűkidés'
jellegú, rendszerszintű haditechnika sállítására.

Ezert a haditechnikai fejlesztési tervek realiálása érdekébentörekedni kell olyan eryüttműködési megoldások keresésére,amelyek lehe-

tbétevil;lag:

a/ ellássuk a hadsereget
nikával, anyagokkal;

a

szükséges konzerű fegruerzettel és tech-

bi a legsáleskörűbben foglalkoztassuk a hazai ipart e él elérése
érdekében, fi5relembe véve a szabadverseny és a védelmi költségek
elfogadható szinten tartásának a szüIségességét;
c/

elő§egítsük a lehetséges n€mzetközi
osszuk elónyeit;

epüttműkö,dát és meg-
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elősegítsünk e5l konzerű technológiájú, hatékony hazai védelmi
ipar talpraállását és fejlődését;

e/ elkerüljiik függóség lárejöttét eges technológiai területeken,
mely a maglar védelmi és bizton§ági politika hitelét kérdójelezné meg.
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