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Kapusy Győrglz

A mai Európában politikai és biztonságpolitikai szempontból átme-
neti idószak van. Még csak körvonalazódnak azok a szubregionális és
összeurópai biztonsági garanciák, amelyek kedvezó feltételeket terem-
tenek az új minőségű európai biztonság kialakulásához.

Ebben a helyzetben és ajelenleg felvetődó kérdések alapján még az
ezredtbrdulót követó éltizedekben is országunk alapvető érdeke, hogy
a kömyezetünkben tapasztalható biztonságpolitikai kihívások miatt az
MH állapota, hadrafoghatósága, haditechnikai színvonala mindenkor
összhangban álljon a térség hadseregeinek képességeivel és lehetősége_
ivel. Ez pedig megkövcteli, hogy a honvédség a kor és a környező orszá-
gok haderőinek megfclelő minőségű és mennyiségű haditechnikai esz-
'-özzel legyen felszerelve.

Ajövő magyar haderejével szemben alapvető követelmény azország
terüIetén önállóan lefolytatandó védelmi tevékenységre való alkalmas-
ság. A harceszközók többsége egyaránt alkalmas védó és támadó feladat
ellátására, mégis minderyiknek megvan az alaprendeltetése. Ebből kcr
vetkezik, hogy az alkalmazási módtól függóen - mennyiségileg és minő-
ségileg is - azon fegyver- és eszközrendszereknck kell célszerű elsőbbsé_
get biztosítani, amelyek az alapvető rendeltetésnek és alkalmazási mód-
nak megfelelnek. Például a harckocsi alapvetóen támadóeszkóz, ugyan-
akkor kiváló páncélelhárító feg;rver is lövege révén. Ezzel szemben a
páncélelhárítás _ a manóverezőképesség fontossága mellett - sokkal ha_
tékonyabban és gazdaságosabban megoldható a páncéltörő rakétákkal,
lövegekkel, amelyek relatíve olcsóbbak és kevésbé támadó jellegűek. Ez
utóbbinak a nemzetközi jelentősége sem elhanyagolható.

Ez a cikk a "Hadiipari konveazió é§ a nem?.etközi koop€íáció' koíferencián U8yanezen cím alatl
elhan8zotl elóadás szerkesztelt változata

Kapusy Gyöí8Jr mk. ezíedes, az MH FvTszF h€lyette§e
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A Maryar Honvédségben tehát a védő. a megbízható védelmet. a
sikeres védelmi tevékenpéget garantáló eszköáknek kell prioritást biz-
tosítani amellett, hory az ehhez szükséges szintú támadóképességet is

meg kell órizni. Ez azt jelenti, hog haditechnikai eszközeinket át kell
struktúrálni az alapvetóen támadó tevékenységról a meghatározóanvé,
delmi tevékenységre. A védelmi tevékenpég elsódlegességének megfe,
lelóen a légvédelem, a páncélelhádtás, a műszaki biztosítás eszkózeí mel-
len a felderítés (á ellenőrzés) eszközei és műszerei megkülönböztetett
jelentőségűek.

Az előzőekben vázoltakból levonható az a következtetés, hogy a

honvédség alapvető fegrverrendszereiben a védelmi jelieg domináljon és
az a megfelelő szintre emelkedjen; átfe5lverzésekre, esetenként képes-
ségbővítáre van szükég, ami csak jelentós haditechnikai korszerűsítés
útján valósítható meg.

L

A Magyar Honvédség haditechnikai helyzete

A kialakult haditechnikai lrelyzet mintegy 30 éves folyamat eredmé-
nye, amelyre kezdetben (|96í-1970) a mennyiségi, később (1971-1985)
a mennyiségi bóvítés és a minóségi korszerűsítes, illetve az trtóbbi idő-
szakban (1986{ól) a szintentartás volt a jellemző.

A magyar haderó - a rendszerváltást és a Varsói Szerződés megszű-
néséi megelőzően - a koalíciós haderő részeként azország területén kívül
végrebajtott, alapvetően támadó tevékenység követelményeinek megfe-
lelóen került megszervezésre, felszerelélre és felkészítésre. Haditechni-
kai eszközeinek, anyagi készleteinek bcszerzésénél, iisszetételük priori-
tásának meghatározásánál, alkalmazási es biztosítási e|veik kialakításá-
nál ez volt a dóntő szempont. Ha.sonló módon meghatároó volt az előző-
ctből fakadó mennyisógi szemlélet eiőtérbe kerülése. Ennek köszönhe-
tó a harckocsik, a tüzérségi tűzeszközök na5iszáma - üszonylag atacsony
korszerúségi szint meliett.

Az alapvető baditechnikai eszköók döntő többsége a volt Szovjet-
unióból került beszerzés;e, kisebb hányada az e5rkori "keleti tömb" ot-
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szágaiból, illetve - elsósorban az egyéni fegyverzet és felszerelés - a hazai
ipartól.

1. A legvédelem és a repülőerők eszközei

Az MH légvédelmi és repülőcsapatainak alaprendeltetésükbóI adó-
dó feladata, hogy már békében leryenek képesek az ország légterének
folyamatos ellenórzésére és megbízható védelmére, háborúban pettig a
lcgfontosabb ípari, közigazgatási objektumok, szárazíöldi katonai cso-
portosítások oltalmazására, valamint az agres§Zor erőinek levegőből tör-
ténő pusztítá§ára. Erőinek zömét már békében hadiszervezetekben kell
tartani, a folyamatos felkeszítés biztosításával együtt.

_ A feladat végrehajtrásához a légvédelmi es repülócsapatok jelenlegi
fe§lr'erzete - mennyiségi és minőségi jellemzói alapján - csak erősen koi-
látozott mértékben felel meg.

A rádiólokátorok cseréjét már a közeljövőben meg kell kezdeni,
olyan számvetéssel, ho5l a jelen|eg rendszerben |évő rádiólokátorok el-
kerülhetetlen, folyamatos kiválását az új eszközök belépése megfelelően
ellensúlyozza,

. A repülőgépek es helikopterek "kihordási" idejének vixgálatával
párhuzamosan a fedélzeti pusztító eszközök üzemben tarthatóságát is
számításba kell venni, mint közvetlen kapcsolódó területet. A repüló csa-
patok korszerűsítését 1993-ban a MIG-29 tipusú vad ászgépekbeszerzé-
sével megkezdtük és gondolkodunk a további lépésekről. 

-

A légvédelmi rakétakomplexumok kivonási idejét az eszközök ter-
mészetes harcérték-csökkenése és a rakéták üzemidejének lejárta deter-
minálja. A legkózelebbi feladat a csapatok közvetlen oltalmazisára rend-
szeresített légvédelmi rakéta- és tüzérkomplexumok cseréjének átgon-
dolása, megtervezése.

2. A sárazftildi csapatok harceszközei

_ A.szárazföldi csapatoknál lévő alapvető fegrverrendszerek e§les te-
rületeken mennf ségileg megfelelnek a követelményeknek (harckocsik,
páncélozott száIlító harcjárművek, tüzérségi tűzeszközök), más területe-
ken viszont még mennlségileg is elmaradnak attóI az igénytől, ami az
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alaprendeltetésük teljesítéséhez megn}ugatóan szükéges lenne (saját
légvédelem, páncélelhárítás). Hasonló a helyzet a biztosító és kiszolgáIó
(műszaki, veryivédelmi, hadtáp) eszközök terén is.

A páncélelhárítás alapját képező pánéltörő tüzérség eszközparkja
irányított pánéltöró rakétákból es páncéltörő lövegekből áll. Mindkét
kategóriában megtaláIhatók az elfogadható színvonalú eszközök és a
már harcászatilag elalult típusok eryaránt. Az eszköák összmennfsége
azonban elmarad attól, amennyi a hadsereg egészénél, de az egyes szer-
vezeteinél is a szilárd védelemhez szükséges lenne.

MindezekbőI kjvetkzzilg hop ezen a téren kettős feladattal kell szá-
molni:

a harcászatilag és technikailag elawlt (üzemidőt elhasznált)
eszközök lecserélésvel. illewe

a rendszer kiegészítésével meg kell teremteni az MH csapatai
kellő páncélelhárító képességéhez szükéges pánéltöró tüzér-
séget.

il.

A korszerűsítés f ilozóf iája

A haditechnikai korszerűsítésnél feltétlenül figyelembe kell venni és
megfelelő egyensúlyt kell fenntartani a nemzetbiztonság igényei és a gaz-
dasági lehetőségek között. A honvédség átfogó haditechnikai korszerű-
sítésének megvalósítása - mint minden haderőfejlesztés _ csak egy
hosszabb folyamatként képzelhető el. Ennek a folyamatnak szervesen
kapcsolódnia kell az eddigi fejlesztésekhez, a kialakult helyzethez,
ugyanakkor mégis egy új korszaknak a kezdetét is jelenti. Ez következik
a doktrinális változásból, a haderó önálló, nemzeti jellegéből, az elérní
kívánt célokból és a megvalósítás módszereiből is,
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A haditechnikai konzerűsítés m&szereként l:ét júrható út rajzolrlrlik
ki:

- a még huzamt,:abb ideig (10-15 évig) rendszerben tartható
eszközök modernizálása, valamint

- az elhasználódott és az elawlt eszközök lecserélése korszerű
tipusokkal.

A lecseréIábez szüksóges beszerzések - anrelyek a legna5lobb kóli-
ségkihatásokkal járnak - a legnag-y-obb előkészítést igénylik, ugyanakkor:
a legnaryobb harcertéknövekedést is eredményezik. Ezek három alapve-
tó fonásból kerülltetnek besze nésre.

_ Az egyik forrás a nyugati országok fejlett technológián aiapuló
eszközeinek beszerzése. Ezt a relációt a honvédség valamennf szakte-
rületén célszerű számításbavenni - ha nem is eglrforma súllval és mérték-
ben - de ](ülönösen erre az irányra éoül a légvédelmi és repülócsapatoi<,
valamint a híra<lás, az informatiia ésiz auto-matizált vezet;si rendszerck
anyagi-technikai megúj ítása.

__ A másik forrást a hazai reláciíri_ió! beszerzésre tervezett esz,íö-
z(ik és an,vagck aikotják. Ezek előállítása történhet sajár, iejlesztés alap-
ján licenc-vásáliá: bázisán, vagy kor_rperációs glártás igénybevételéve!.

- A r:rmadik tbrrást a vclt "keltli tömb" országai képezik. Itt
:lsósrrrban a szárazfi|4|csapatoknál eddig még be nem i;jezett fejlesz-
tésekől, valamint a i.]nntartá§!:cz szükéges anyagi kószletekről leiiei
szó.

A telhnikai beszerzéseknél . főként a nyugeti reláció csetén - az új
eszkiizök mellett rélszerű §?.ámításba venni a haderőcsökkentések kö-
vetkeztében felsza'uaduló, lehetőleg i0 évrrél nem idősebb, tehát még
hosszabb kihordási idóvel rendelkező cszközök megvételét (átvételét)
is.

A korszerűsítés másik nródjaként számításba vett technikai moder-
r:iáiásck f6ként a sáradóldi csapatok harceszközeinél kenilhetnek előtér-
be. A<!ó<iik ez abból, hr.,gi a légvédelmi & repülócsapatok technikájának
rjJtme. éppn" iEemldős e:zköz" és a 1*lenlegiek ezen üzemidó utolsó har-
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madában vannak, másreszt átfogó modernizálásuk csak teljes felújítással
lenne megvalósítható és a nagy rát'ordítások ellenére sem lennének teljes
értékűek.

A meg!évő euközeink modemizáMsával főként a lözeljövóben célsze,
ni szúmolni, mert:

- az eszközök állapota ínost még lehetővé teszi azt,

- kisebb anyagi ráfordításokat igénlel, mint az újak beszerzése,

- megvalósításuk hozzájárulhat a hadiipar talpraállításához.

Az 1995-ig terjedő idószakban a haditechnikai korszerűsítés, fejlesz-
tés le§ontosabb területei és feladataí a következók:

- a honi légve,,lelem korszerűsítése érdekében a harcászati repü-
Iők és a bozzá kapcsolódó rádióelektronikai lokátorrendszerek fejlesz-
tése,

_ az automatizáit vezetési és tüzvezetési rendszerek korszerúsí-
tése, beleértve a megfelelően védett (titkosított) híradás eszközeinek
korszerűsítáét is,

- a katonai személy- es tehergépkocsik típusának kiválasztása és
a beszerzés megkezdése,

_ a kiképzó alap-repülógéptípus kiválasztása á beszerzése,

- a hadászati és hadműveleti rádiófelderító szaktechnikai eszkö-
zök generációs váltása.

A többi haditechnikai eszköz váltására az évlized II. felében és az
ezredforduló után a gazdasági körülmények alakulásának függvényében
kerülhet sor.

A felsorolt modernizálási és beszerzési elgondolásoknak szigorú ha-
tárt szab a honvédelem költségvetési kerete. Ez az elmúlt öt évben egtre
qsökkenő értékű, amelyet az jellemez, hory az 1993. éü költségvetési
keret reálértékben csupán fele a három éwel ezelőttinek.
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Az elkövetkezendő közeli években nem várható, hogy az éves kölr
ségvetési forrásból érdemi modernizálásoka, beszerzésekre sor kerül-
jön, ezek csak egyéb, pl. programköltségvetés_forrásból képzelhetőek el.
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