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1991. július 25én §toltenberg akkori védelmi miniszter eldöntötte,

ho5l a MIG-29 típusúfe5nlenendszert még 12 évig használni kell.

E

döntést megelózitt e§/ olyan intenzív értékelés,melyben nem csupán a
repülógép repülési teljesítmény-adatait, hanem afeglverrendszer logisztikaikövetelményeit i§ vizsgálták. Az iizemeltetés szempontjáMl a repülógép rendkfuíl megbízhatónak bizonyult és ebben felülmúlta a nyugati
eredetü repüógépeket. Tény, ho§/ a MIG-29 robosztus és megbízható,
vismnt fenntartása nem olcsó, ez a tény pedig különleges jelentóséggel
bír, mivel az 191. július 25-ei minisáeri döntés alapján a reodelkezésre
álló penzü5d és személyüryi keretek között a német légierónek külön
terhelé§t jelent a 24 dbMIG-Z9 típusúrepülőgép további üzemeltetése.

A

MIG-29 §zereper némeílégierónél

A MIG-29_el szemben támasztott alapvetö követelmény az'AIR
POLICIN' szerep rnegoldá§a a nemzeti 'QUICK REACTION
ALERT helyzet által, valamint egy vadászrepüló sázad harckészültségének biztosítása

a légvéde|em érdekében. Ez a vadászrepüló század ké_
pezi majdan magiát a 73. vadászrepüló ezrednek PRESCHEN-ben
COTTBU§-tóI nyugatra lózvetlenűl a németJen5rel határnál.

Az

atew, hog a

FALKENBERG-i (Torgau közelében lévö) légi-

táma§zPont áhéte|e és helyreállítása után a századot oda helyezik át és
a felo§zlatá§ra kerülő SOBERNHEIM-i 35, vadászbombáó repülóezred
egdk F-4F típusúrepülógépekkel felszerelt századával MIG-29/F4F
kombinált repülőe5néggé alakítsák. Ezt követóen a MIG-29-es szakállományt, amely jelenleg a légieró COTTBUS-i javító részlegében teljesít
szolgálatot, szint én az űj ezrdhez vezénylik á beintegrálják annak műszaki csoportjába.
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A

tartaléL, hljtómüvek éc az üzemképesség problémái

Az l9l2-te elóirányzott é§ te[esített éves repüt idó éppúg,mint az
eaed készültségi helyzete sok gondot okozott. A repüt órák alig voltak
elegendóek a repülóállomány pilótaengedélyeinek fenntartásához és az
iizemképességi szint mes§ze a megkövetelt minimum alatt mozgott (lásd
a következó oldalon lévó táblázatot).

Mindkét problémának közis oka van, mégpedig az, hogy nagrjavításra terveztek sok hajtóművet, mivel 1988. óta 8 ké§zleteket teUesen

lefognsztottáh

A logisztikai problémák megoldrása érdekébenlrötöttek e5r alape-

ryeanényt az orosz kúlkereskedelrni minisztériummal, továbbá a Hadi_
technikai és Beszerzési Sziiveségi Hivatal egl sor kerete5lezményt az
orosz iparral.

A logisáika

érdekében Oroszorsággal kötött

§zerzódések

Szerádéses tárryalrásolq a szerzódések megkötése és a szerzódések
teljesítésemindkét oldalon új munkastílust követelt és sámos kezdeti
probléma leküzdéséttette szüI6éges§é.
Az eryüttmüköúés napjainkban sem mentes a nehézségektóI.Iétezik mindenekelótt a nyeM probléma, mely u5ran az NDK{óI átvett ti§ztek által lényegesen csökkenthet6, azonban észrevehetóen lassító, késleltetó tényeót jelent a szerzódásek mindenkor német és orosz nyelven
történő késátése. A méltányos árakra vonatkoó megeryeás szintén nehézkes, mivel az oroszok nem ismerik saját költ§égeiket, s ezért olyan
b€csült árakat neveznek meg, melyek felfelé irányuló tendenciát mutatnak és követhetetlenek a német árfelülvingáló nódszerek sa{mára. Ennek ellenére sállítják a pótalkatrészeket és nftottak a javítások teljesí_
téséreis, melyeket gonabban teljesítenek a szeródésben rögzített határidóknél. 192_ben 50 millió márka került kifizeté§re az ilyen jetlegü
szolgáltatásokért.

1993-ban előreláthatólag 30 hajtómű és 20 repülógép-berendezés
meghajtás ipari jaűtása lesz véEehajwa. Ezeket a sámokat még mindig
a pótigények alakítjálg azonban megeró§ítik azt a tényt is, hogl a MIG-29
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típusúfegrverrendszernek meglehetósen na5t az anyagfelhasználrása. A
sárkányért és a hajtónűért felelós orosz konstruktóröket ezert felkérték,
ho5l a feryverrendszer minden területén hosszabbítsák meg az iizemidőket és az élettartamot, valamint az üzembentartrás súlypontját az üzem
idó szerintiról az állapot szerinti karbantartásra helyezék át. Az ilyen
jellegú koncepciók kidolgozísa folyamatban van azonban természete§,
ho5l ezek az elvek rövid idó alatt nem ültethetók át a glakorlatba,

A költségprobléma enyhülését az orosz ipar két ajánlaiáMl várják,
melyeket jelenleg vizsgálnak. Az eryik a hajtómúvek jaűtrásközi üzemidejének meghosszabbítása a turbina előtti gááómérséHet csökkentése
útján békeidószakban. Ez kétségtelenül tolóeró veszt*éEgel jáí,
^7;oltaban eáltal íg a javításközi üzemidó 350-ról 5fi)-7fi) iizemórára növelhetó a hajtómúvek korábbi iizemeltetésénekfüggvényében.

A MlKOJAN-konstrukciós

iroda javasolja, hory 800 repült óránál

végrehajtásra kerüló ipari javítrást - külön üzsgálat után - 300 órával nö-

ve§ék meg, e5níttal csökkentsék a javítás terjedelmét. Amennfben az
ipari javítás 800 óránál történne, az elsó repülógép 194. I. neryedévében
kerülne sorra.
Igaz ugyan, hog 2003-ig repülőgépenként csupán egl ipari jaűtás
szütséges, azonb an ez ajavítás 4 év alatt az ö§§ze§ repülőgépet érintené.
Ez ú5r az egnégnél rendelkeásre álló repülógépek, mint a jaűtást végrehajtó üzem leterhetsége szempontjáMl szoros idótartamot jelent.

Az

ICAO -utánmunkáIási program

Röüd távon a legnaryobb gondot a MIG-29_es repülőezred üzemképességi és harckészültségi fokának emelése okozza. A megfeleló
mennyiségú üzemképes hajtómű megléte mellett ezen a területen kíitikus azICAO-elóírásokat kielégítő berendezésekbeépítésének
programja is. A program keretén belül a német légieró COTTBUS-i jaűtó-karbantartó részlege utólag építibe azokat a rádió- és naügációs berendezéseket, továbbá fedélzeti műszereket, melyek az ICAO-szabványok szerint a nyugati légtérbenvaló repüléshez szükégesek (lásd: SOLDAT un
TECHNIK 1W2. 10. szám, @. oldal). Jelenleg csupán 3 repülőgépen
végenékel az utánmunkálást, mivel nehézkes volt a programhoz szükséges anyagolg műsz€rek beszerzése. Miután ezeket megoldották, re-
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mélhetó, ho5r a haü 2 repülógép utánmunkálása - a terveknek megfelelóen - végrehajtásra kerül, a progían 194-ig befejezódik.

A

személyi állomány helyzete

A harckészültség biztosítása érdekében dóntó jelentósé gű az ezred
megfelelő személyi állománnyal való feltöltöttége. Irgfontosabb elv az,

hop

a "Nemzeti Néphadsereg"-ben kiképzett és az eddigi üzerneltetésben tapasztalt_ személl állományt a jövendó 73. vadászrepüló ezred
'sTANi-jánaÉ (állománytáblájának) megfelelóen alakítsák át.

Az állománytábla öcszeállítrásánál súlyoa problémaként jelentkez€tt,
ho5l a "Nemzeti Néphadsereg" kiképzésiés tevékenységi struktúrája
lénlegesen eltért a német légieró kiképzési-és tevékenységi §truktúrájátót & alapvető ktilönbség tapasztalható a "Nemzeti Néphadsereg' és a
német légieróben jelenleg megvalósúló dotálás közőtt. F;záltal az íj álkeletkezik tisztekből, u5ranaklománytábla életbe lépteté§ekor föIösl€g
kor hiány tiszthe|yettesekMl.
Eközben a volt "Nemzeti Néphadsereg" katonáinak hivatá§os-, va§l
továbbszolgáló katonaként történó áwétele a német légierőhöz megtör_
tént. A3 átvételnél mindenkor a légierő általános elóírá§ai és struktúráli§
igénye volt szakmai szempontból a lényeges, nem pedig a MIG-29 fegyverrendszer specifikus igényei. Ennek ellenére sikerült megvalósítani,
ho5l a MIG-29 további üzemeltetése érdekében a meglevő állomány elengedhetetlen részéta jővő érdekébenmegtartsák. Az új tevék€n}§égi
§zeíkezet miatt a javító- és elektronikai századnál u gan az áwett sznmé,
lyi állomány §rakorlati tevéken},sége alig változik, azonban a karbantartó
és fegyverrendszer kiszolgáló ale5négeknél, valamint a kiszolgáló században kiegészító képzÁ szülrséges. A műzaki állomány fegrverrendszer-specifikus kiképzése érdekében a repülőezreden belül külön kiképző szakaszt állítottak fel. A szatspecifikus kiképzést - mint amilyen az
általános katonai kiképás is, ahol éppúglszükséges az áltagon felüli
állomány, - a légieó iskoláiban hajtják végre.
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Összességében a kiképzási igény nap és még 1993_ban is a repülőezred személyi állományának jelentő§ íé§át leköti.

Az állománytábla kiadása csupán e5rike az azon sok intézkedá köa MIG-29 feglverrendszert a német
|égieró szerkezeti felépítésébe
integrálják. Szem elótt kell tartani azt a
tényt, ho5r a fe5lverrendszer a váltás idópontjában a rendszeresítési fázis
közePén tartotL Az ellátást csupán résöen biztosították, mivel a logisz_
tikai rendszerek a ktilönféle szolgáltatásokra vonatkoá - korábban a
Szovjetúnióval kö&itt - §zerzód&ek€t még a 'Nemzeti Néphadsereg' felmondta. Ezért, miután döntés szüetett a MIG_29 fe5verrend§zer továb_
bi iizemeltetésérces elrendelték a repüógép rendszeresíté§ét,kijelöltek
e§l ti§ztet, akinek az a feladata, ho§/ elóké§zít§e a törvényes előírásoknak megfeleló 'rendszeresítési engedély'-t. Az alkalmazást és rendszeresítésturyan alapjában sátválasáották, azonban szabályosan e5tez_
tetni kellett a ré§zleteket annak érdekében, hory a párhuzamos, kettős
munkát és az ellentmondásokat elkerüljék.

zü, nelyek arra szolgálna\ ho5l

A MIC-29

fegrverrendszerkarbantartásának szervezése
ás módszerei

AMIG-29 fegruenendszer üzemeltetésének különleges követelményei új szemláetű szeívezést követelnek.

A STRAU§BEIiG-EGGERSDoRF_ban található légieró anyaggazdálkodási-vezetái pont felelós az e5lkori "Nemzeti Néphadsereg"hez íartozó aayagolg eszközrik anyagfenntartásáért, üzemeltetésééítés
ellátásáért, amely mellet feladata az is, hory az olyan rendszereket, mint
a MIG_29 és mindazokat, melyeket 194-en túl is üzemeltetni kell, }tozzÁigazítsák a német legieró szabályaihoz Figlelembe véve a sok és még
engedélyezett munkacsomagot, valamint azt a tényt, ho5l feloszlatásukat
1994-ben tervezik - nem túl sok idejük maradt.
1994 után a MlG-29 fegrerrendszer irányításának öxszes funkciója
a német légieró anyaggazdálkodási hivatalához kerül. Kézenfekvó az,
hogr e5r ilyen, évekig elhríádó átmenet megnövekedett koordinációs
igénY von maga után. A 5rakorlatban keletkezik néhány súrlódási pont,
mivel a felhasználás, az áazeruez& és a rendszeresítá hatáskörét, illetékességétalapvetóen el kell határolni egmástól, A felel&ségnek a lé-
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gierő anyaggazdálkodási vezetési pontjától, a légieró anyaggazdálkodási
hivatalához történó átkerülésénéltekintettel kell lenni arra, hory ez a
légierő átszervezésével ery idóben rnenjen végbe, mivel az a tény a légieó anyaggazdálkodási hivatalát is e§les pontok lépítésérekészedti. A

MIG-29 fe5ruenend§zer áwételének kiilönlegességei néry részterületen keresztül nyil-vánúlnak meg.

Legfontosabb a MIG-29 megadott típusengedélyének alapfeltételei
közé tartozik, s ez a 'Nemzeti Néphad§ereg"-i idókb€n kifejlesztett karbantartrási - és ellenórzési elóírás folyamatos érvényessége.Az ellenőrzéselífelülüxgálatok korábban a repúló mernök-műszaki szolgálat hatáskörébe tartoztak, hatáskör viszonylatában az e5négól a hadosztály
§zintig terj€dtek.

Ez laítalmazta a íepül6gépek időszakos felülvizsgálatát, valamint a
szakállomány képzettségénekellenórzését. Az ellenórzéseket hadosztály szinten jelenleg a légierő anyaggazdálkodási vezetési pontja 5lakorolja, ígl a vezetési pontnak rendszeresen meg ke|| jelenni ellenórzésre
az erységnél. Az ellenórzési feladatokat a jövőben a központi szolgálati
szabályzat 19/1. utasítása szerint kell végezniük a vizsgálatot végzóknek
akkor, ha a kiválasztott személf állomány befejezte az átképzést és megkapta tevékenységérevonatkozó engedélyt. A személyi állomány szakképzettségénekfelüryeletét az új szakmai tevékenységi struktúra realizálása után, majd az egségvezető állománya ryakorolja.
Az átképzési feladatok §úlypontja
alábbiakban található:

-

a

MIG-29 fegrverrendszernél az

földi szolgálat,
ellenórzóberendezések,
speciálisszerszámok,eszköz<ik.

A dokumentációbol a fontos karbantartási utasítások és szükéges
technológiai kárty ák az eztednél tendelkezésre állnak. Az ICAO - utánmunkálással kapcsolatos változtatások is megtalálhatók, azonban 70 dokumentum még mindig csak az eredeti orosz nyelven létezik, melyeket
le kell fordítani és szakmailag a szövegeket át kell szerkeszteni. Nflvánvaló, ho§l ezt a feladatot a MIG-29 rcnd§zeri§meretekkel rendelkezó és
a légieó átvételi, anyaggazdálkodási vezetési pontján található mérnö-
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kökkel 1994. végéignem lehet befejezni. Ezért, olyan megoldásokat kell
keresni, melyekkel ez a munka 194-en túl is biztosítható. A MIG-29
fegyverrendezer specifikus anyagokkal történó normális ellátásának
rendjére való átmenetet még mindig nem hajtották végre. Ez a 5lakorlatban azt jelenti, hory a berendezés-igény grakran közvetlenül beszerzési intézkedést vált ki. A légierő arra töíel§zik, ho g az ellátás eglépcsós leglen - raktárszint nélkíil-,ami azt jelenti, ho5l minden eges MIG29-1rcz tartozó anyagot az ezrednél tároljanak. Azonban a szállítrások
ipartól történó átvételétés vámkezelését e5/ átvételi raktárban kell végrehajtani.

A MIG-29

fe5rverrendszerinfrastruktiiráliskövetelményei

Sajátoc problémát jelent

a fegrverrendszer infrastruktúrális szütségMIG_29 típusúrepülőgépekkel felszerelt ezredet a már említett állomá§oztatási döntés alapján FALKENBERG-be kívánják áttelepíteni, akkor ezt a légibázist az orosz légierőtól történó áWétel után helyre kell állítani.

Iete.

Ha

a

A helyreállítrás érdekébenfelhasználható költségvetési keret olyan
nagnágí, hop kétsége,s ennek a közeli években történő finanszírozha_
tósága, í5l számításba vehető röüd idón belül nem valósítható meg az
ezred PRESCHEN-MI FALKENBERG-be történ6 áttelepítése.
Fennálló döntések
Az előzóek miatt - kényszerűégMl- olyan kérdésekmerülnek fel,
amelyek a hosszabb PRESCHEN_i tartózkodásMl következnek. Ezen
kívül azt is el kell dönteni, horyvajon meddig kell a COTTBUS-ban |évő
létesítményekethasználni, esetleg lehetóvé vátik eg5l összevonás a
PRESCHEN_i légibázison? Jelenleg azonban PRESCHEN infrastruktúrája nem megfelelő. Egl fe5rerkezés - gazdasági és eventuálisan fegyverkezá - politikai dimenziójú döntés a legközelebbi időben várható.
Ennek keretében ki kell választani egr ipari repüIógép javító vállalatot
a sárkány javításának végrehajtására. Létezik egy ajánlat, melyet a
DREZDA_i ELBE repülógép_művek tett. Az ajánlat magában foglalja
a MIKOJAN irodát, a MIG_29 s/ártó (MAP) és az OBORONOEXPORT ü5möksé Eet Ez az ajánlat jelenleg a üzsgálati fázisban van.
Uglancsak felkértékaz ipari javíltásra vonatkoá ajánlat tételéree§l
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oro§zo§ági repúlógép javító vállalatot

is.

az
Az ajánlatok értékelésénél

árak mellett mindenekelőtt a speciális rendszerek javítrását helyezik elótérbe. Ezen tútmenóen üxgálni kellene az olyan feglverkezés-politikai

túlmutatnak
a§pektu§okat, melyek a védelmi minisztérium értékelésén

Már

a

llonatkoá döntés elóterében is na5r szerepet j átszanak az
szempontok, melyek a Németorság keleti ré-

olyan gazdaságpoüükai

sén található repülóipari jaűtási kapacitások felhasználásáról
nek

dönte_

Összefoglalá§
Több, mint má§fél áryel a védelrni minisztemek a MIG-29 fe5lverrendszer tor,ábbi felhasználácára vonatkoá döntés€ után a fe$rerrendszer a rendszeresítés, a felhasználás, az átszervezés végehajtásának közepéa lafi. A él, hog a feryverrendszert te$e§en inte$álják a német
légieró struktúLrájába, teljesen tiszta. A megvalósítá§ útját kijelölték A
5nkorlati végrehajtás olyan magatartá§t követel, amilyen Németország
nyugati és keleti részének e5lesítésekövetel.
Sok mindent kell megtanulni és kell megérteni, mely eltér a megszokottól, de a közis él érdekében e5rütt kell dolgozni.
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