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Magyarorsaig NATo-csatlakozásóval több vonatkozósban megvóltozo a magyar haderő feladata és oQan új dimenziók jelentek meg, mfurt a
Szövetség védelme, a megeűsítő eriík fogadósa, a több nemzet résryáelevel NATO-parancsnokság alatt végtehajtott békeműveletek A honvéd,
ség mepóltozofr teladatai természetesen azt is jelenlik, hogy bízonyos
mbtékben meg kell váItoznia az ezt íómogató harckisulgáIói rendszernek is és különösen érzékenyenérintheti ez a logísztikai tómogatást, amel!
a legköuetlenebb kapcsolatban van a haderő fankcionólis íeladataíval,
hiszen jelen van az alkalmazás mínden percében a hadsereg életénekminden pillanaában még akkor is, ha működése akkor a legjobb, ha ésuevéllenül bizto§ít mindent, amire a katondnak, a7 es7köznek, esetleg az objektumnak szüksége van.
Cikkemben a megváltozott alkalmazrisi körülmények lehetséges hatá-

sairól szeretném kifejteni gondolataimat, azokat az új kihívásokat elemezve, - természetesen a logisztika aspekosából - amelyek NATOtagságunkat követően természetes igénnyel jelentkeznek, és haással lesznek,
illetve vannak a logisaikai üímogatas megszervezésénekminden mozzanaára: a logisztikai erííkés eszközök felkészítésétőla szemezaek kialakífuísán ű a tagozali rendszer optimalizólósán kefeszlül a szóIlíttís és a
vezetés megszervezés éig.

Mindenekelőtt szeretnék néhány, a logisztika szempontjából meghatiá,rozó alapvetést értelmezni. Ezek között

számunkra a legfontosabb az,

hogy liszrőuuk a maglar feglveres erők lehetséges alkalrutzúsót, annak

hatásait és körülményeit, hiszen csak ezek alapjdn lehet hözelítő pontossóggal meghatározní a logisztikai ldmogaíds feladatait és elvórható mértékeL

Utalni szer€tnék aííaaz elfogő tanulmányra, amelyet az ESG (Elektroniksystem-und Logistik- GmbII) készített a vezérkar felkérésére,abban
az időszakban, mikor még csak körvonalazódtak a Magyar Honvédség
l. Prol Dr, Báthy Sándor ezredes, ZMNE vezetés- és sz€ívezéstudományi
székvezetö egy€temi tanára.

Kar Logisztikai tanszék ,tan-

NATO-béli feladatai és az e feladatoka rendelkezésre álló, illetve felajánlott állomány. Ugyancsak bizon}talan volt a hadsereg haderőnemeinek
aránya és még szó sem volt a 2000. évben kilátásba helyezett jelentós
haderőcsökkentésről, Tanulmdnyukban mégis úgt fogalmaznak a szerók,

hogt a hadműveleti rendeltetés díffereneiált dejiníciójának híónya míatt az
értékeléstcsak a ldmogatandó szervezet szemszögéből végezhették eP.
Annak ellenére, hogy rendkívül éítékesnektartom az elkészített tanulmányt, meg kell jegyeznem, hogy a megítéléstmég a támogatandó szervezet szemszögéból is csakjelentós korlátoásokkal végeáették el a német
kollégák, hiszen a hadseregben lévő strukturális mozgások lehetetlenné tették a felhasználók lehetséges szükségleteinek meghatározasát, különösképpen a NATO-ba integrálódó szervezeteinek lehetséges alkalmazása kérdőjelezhető meg. Ilyen körülmények között csak általánosságban és a megállapíásaik kritikus elemzésévellehet közelíteni a tanulmányuk legértékesebb részétképező ajánlásokhoz.
Szőmunkra sokkal inkőbb az a meghalározó, hogl hoglan épiil fel
részeire milyen alkalmazúsi
az MH alkalmazthi struktúrója es küIönböző
íeladatok vórnak Hoí, milyen körülmények között, kinek az alárendeltségében alkalmazzák a NATO-rendszemek megíelelóen kialakított reagáló
erőket (melyek a készenlétiikfiiggvényében két kategóriára, azonnali
reagálású és gyors reagálású erőkre oszlanak), valamint a fővédő erőket,
melybe az összes további szeíyezet tartozik. Jelentős különbséget kell
tenni abból a szempontból is, hogy az alkalmazás azY. cikkely támasztotta követelményből fakad-e, azaz a NATO hadnűveleti terveiben a Magyar
Honvédségkijelölt erői számára tervezett alkalmazásról van-e szó, vagy a
nem V cikkely szerinti alkalmazrás különbözó válfajairól.

Az első esetben ugyanis a tervezett erőkhöz pontos alkalmazási alternatívák kapcsolódnak előre tervezett és tervezhető logisztikai tímogatással, amire némi túlással aá is mondhatjuk, hogy egyszerűbb feladat, hiszen
ene készülünk. Mégis ezt nevezzük a nemzeti és a szövetség integíált
logisztikai rendszere próbakövének, hiszen a működés intenzitása itt lenne
a legnagyobb és nem mellékes körülmény az sem, hogy a NATO fennállása óta (szerencsére) az egész rendszert sohasem működtethette.
2, Aníak megiélése, hogy a logisztikai r€ndszeí mennyiben telj€§íti a Magyaí Honvédséghad-

rende|teé§ét, ism€münk kell ajelenle8 érvény€s rendelleést| A magyar szárazfóldi haderó
vonatkozó hadműveleli íendeltetéses/ diff€r€nciált
alakulataira a NÁTo-c§atlakozást követö€n
definíciója e tMulmán}t készitó csoportnak még nincs a birtokában, A te|jesítóképességmegitélése
adott nemzeti kitériurnok alapján ezáltal nem l€hetséges, A2 értékeléstezért a felhasználó, vagyis s
művel€ti

támogatandó sz€rvezet

szemszögéből végezzük

el

,

(EsG ElellronikJystem-und Logistik-GmbH A Magyar Honvédség központi logisáikájának
száfazíöldi haderó logiszíikájának áiszerv€zésér€
és m€gvá]ó§ítása),

é§ optimalizálására

és a

irányuló koncepció elkészité§e

A másik alkalmazási helyzet

bonyo|ultságát elsősorban a sokfélejelzi,
sége
hiszen itt bizonyos értelemben egy kalap alá kerülhet az Európán kívüli békekikényszerítő , azaz harci alkalmazásban való részvétela
humanitárius segítségnyújtás ámogatásával, mondjuk valamelyik közeli
orság területén, vagy éppen a Dél-szláv válság béketárnogató tevékenységeiben való aktív közreműködés. Ezek közös jellemzóje mégis az, ami
talán né-mileg politikai ízű, hogy tudniillik részvételünk külön egyedi döntést igényel, amelynek során mindig figyelembe veszik aktuális anyagi,
szervezeti (és itt meghatározó jelentóségű a logisáikai) lehetóségeinket is.

Az első és általános megközelítés a logisztikai támogató rendsze-

rek kialakítrásánál némileg felületes megközelítéssel az is lehetne, hogy
egy olyan egységes rendszerre van szükség, amelyet az első feladatra
alakítunk ki és valahol a nagy sámok törvénye alapján ez alkalmassá tesz
bennünket arra, hogy zavarmentesen kezeljük a második feladatcsoport
vitathatatlanul alacsonyabb szintti logisáikai kihívásait. Ez a természetes
összefiiggés több tekintetben igaz lehet ugyan, de mégis túl nagyvonalú
ahhoz, hogy fontos körülmények elsikkadjanak. Mindenekelőtt nem
haglható figlelmen kívül, hogl az első feladatot moqósított őIloruínnyal
és technikai eszközzel temezik; és még a reagáIó erők sem nélkülözhetik
feladataik maradéktalan elláaísóhoz a jóI felkészííetttartalékos óIlományt,
A másik jelentós különbség az, hogy az elsó feladatra úrynevezett szervezetszerű állom;íny áll rendelkezésre, amely viszonylagos mobilitása ellenére is szorosan kapcsolódik (kötődik) az adott szervezethez és a tervezelt
feladathoz. A másodikként említett feladatok mindegyike tulajdonképpen
egyedi, híszen a jelzett feladatok sokrétűsége mindig más-más erőt és
eszközt igényel mivel a NATo-szövetségesek is eltérő módon vesznek
részt a feladatokban és ebból következóen a Magyar Honvédségreis másmás szerep várhat. Ell€ntétben az V. Cikkely érintett állományával, itt döntóen békeállomány, egyes esetekben pedig (ajelenlegi gyakorlat szerint)
szeruődéses állomány hajtja azokat végre. További jelentős eltérésnektekinthetó, hogy a logisztikai t,ámogatás sokkal szélesebb körben és mélyebben épülhet a hazai és fogadóorságbeli polgári kapacitások igénybevételére.

A várható alkalmazás legfőbb szempontjainak tisáázása után felvetödik a kérdés(és ez mindig és minden fórumon központi kérdés), hogy
alkalmas-e a Magtar Honvédséglogisüikai rendszere a meglévő fel-

szerclésével és szervezeli srruktúrájdyal végrehajtani a hadsereg logisztikai lámogatását az alkalmazds különböző víszorrlai közötl. Mindenekelőtt fontos leszögemi, hogy a logisztikai rendszerünket (erő és eszköz,
szervezet, alkalmazrisi eljárás, azaztechnológia) nem az előzóekben vázolt
és NATO-kötelékben végrehajtott feladatok trfunogatására alakítothrk ki.
Ugyanakkot az sem lenne célszerű gondolkodtís, ha hirtelen felldngoltisként igtekeznénk megelőzlelni a farkőval a kutyát, és elűb szerelnénk,
mondjuk NATO-kompatibilis logisztíkai eszközökel, miní NATO-kompatibilis feglvenendszeteket, pldne veutési és írdnyítósi rendszeft. Ew érdekes körülménl azonban mindenképpen figyelembe kell vennünk, mert
amikor nem vitatjuk, hogy a logisaikai kiszolgáló rendszer kialakításának
a rendszeresített harceszközök és személyi állomány, valamint ezek alkalmazási köűIményei jelentik a kiindulópontját és minden kör§lmények
között ezek zavarlalan működését kell biáosítania, nem tekinthetiink el
attól, hogy a Szövetséges erők magyarországi fogadása és alkalmazása egy

sor olyan logisztikai követelményt támaszt, amelyek sajnos a rendelkezesünke álló eszközökkel nem biztosíthatók. Itt példakénta NATo-

ajrinlások közül a keretszervízelések két fokozatát qmlítem, melyek kívánatossá tennék, hogy a kijelölt repülőtereinken a NATO-ban elfogadott
szintíi szervízelésthajtsuk végre a gépeknél.

Mivel belátható idón belül nem várható fegyverrendszereink egyik napról
a másikra történő kicserélése,ezért megítélésemszerint célszerűtlen minden
fuon az űj támogató eszköz és technológia rendszerében gondolkozni. Nem

taftom ugJ,anis a kompatibilitás, és még az interoperabilitás kritériumónak sem az erők döntő hányadót kitevő szórazJöIdi erőknél a logísztikaí
eszközök és eljfuósok megfeleltetését a NATO valamelyik hadseregének. E
vonatkoztúsban rendkívüI pragmatikusnak érzem a Cubic cég e témával
kap c so latos fejteg etéséf.
3, Ugyancsak megvizsgáltuk sz Ónök szerv€zet§inek eszközök és felszeíelés iránti igényeit, Számos
szovjet tervezésű és gyártínányú €szköz kiváló és a következó évlizedben is fenntartandó több pértzügyi, anyagi és humán eróforrá§ ráforditásával, Ilyen eszköznek minós0lnek a MlG íepijlők, valamint
a T 72 harckocsik. Ugyanakkor néhány modem eszköz, mint például a MíG 29 harci repülókjavítfui
és kaíbántaítási igénye i8en nagy, számos eszköz, kűlönösképpen a kereke§ gépjárműpark igen rossz
állapotban van, Má§ eszközök, mint pé|dául a légvédelmilokátorok és az elektronikus hadviselési
rendszerek elavu|tak, fenntartá§uk igen költsé8es, tovább fej|esztés gazdasá8osaí nem mogoldható- A
Magyar Honvéd§ég igen nagy m9nnyi§égű "M-zárolt" tartalék aszközzel és felszeíeléssel rendelkezik,
amely€ket egységeknél tárolják és taítj& kaíban. A taftalék e§zközök és felszerelések irá.nti tényleges
igények€t akkor lehet igazolni, ha a nemzeti védelmi §tratéBiát kidolgoáá}, Tiszüában vagyunk azzal,
hogy €szközók
és felszeíelések kaíbantartásár4 valamint a szükséges logisztikai feladatok végíehajtá§ára korlái,ozott méítékbenállnak rendelk€zésíe pénzügyi eóforrá§ok, Következé§képp€n. Önöknek
n€m k€llene olyan eszközök és felszeíelések tárolá§áJa és karbantaításáía költeni0k, amelyekre flincs

szükégilk,

6

Az alkalmazási viszonyokban bekövetkezett váltoás nem hagyható
figyelmen kívül a logisztikai szervezetek és az egyes szintek, tagozatok
kialakítá§ánál sem. Abból az alaptételből kiindulva, hogy a végpontokon
is (és elsősorban a végpontokon) mindenro kiterjedő és időbeni logisztikai
üimogatásra van szükség, felvetődik, hogy mely szintek-n és milyen logisáikai támogató elemek szükségesek a maradéktalan ellátás biztosítása
érdekóben.

A

kérdésselfoglalkozó( és itt elsősorban Jároscstík Miklós pályamű-

vérea gondolok, bebimnyítotttík és érthetóvé is tették, hogy a

logisaikai súly_

pontképzésnekegyik termé§zetes lehetösége az, hory a harcoló szeívezaíekhez ne minden szinten kapcsolódjon szervezetszerű logisztikai erő, mivel ez
az ún. stabilitás nehézkessé teszi a harci kötelékként történó alkalmazíst és
csak mechanikusan tudja értelmemi a feladattal adekvát logisztikai erót. A
kérdésharcászati szinten úgy vetódik fel, hogy ki legyen a logisztikai ámogatás szervezett alappillére. Rögtön hozzá kell tennem, hogy mint minden kérdésben, itt is meghaüírozó az összfeglvememi gondolkodás a
szervezetekről és azok alkalmazásáróL Amennyiben a Maglar Honvédség

suiraűIdí csapatainak

alkalmazásában

a danürt tekintem stabil egt-

ségnek és a vezetés meghatóroaó szinljének, akkor természetesen elképulhető, hogl a dandár rendelkeaen a szemezeüben lévő aíszhőaljak és közveílenek saímdnak és milyenségének meglfelelő logisdikai sufvezettel, íigtelembe véve azok alkalmaaísi oszthatóságót Ebben az esetben ugyanis a
dandáLr az állományából alkalmazott harci kötelékből megfeIelő logisztikai
támogatást képes biztosítani és ugyanakkor lehetósége nyílik a harcrendben elfoglalt hely és feladat szerinti differenciálásra is. Az eddig működtetett rendszerhez képest ez mindenképpen fejlödést jelent. Mégis úgy érzem, hogy a felvázolt alkalmazási feladatok ennél sokkal haüározottabb, a
rendszer egészétérintő átatakítást igényelnek.

Ennek filozófiáját a megvalósíás alatt álló jelentős haderő-átalakítás
időszakában, amely elsősorban a haderó radikáIis csökkentesében nyil-

4, Újszerú

me8oldá§t jelentene, hogy az összfegyv€memi
zá§zlóaljaknál békéb€n nem leúe
logisztikai alegys€, hanem a zfuzlóalj alkalmazá§a €seén a dandár logisáikai zíszlóalj boc§átaíá rendelk€lsíc a felkészlt logisztikai százád kötelékeket. Ezen típusú katonai
szervezet9knél a logisáikÁi zá§zlóalj (logi§áikai százld) alkalmazá§kész biztosítá§i ál|apotbaí v8n és
csak néhány vonatkozásban vehetó igényb€ a nemzrtgazdas€i teheóség (lallanya fenntaítás, katonakeresk§delmi cikk ellátás, mo§atá§_ vegytisztitás),
szervez€t§z€fü

t

vánul meg, aá jelenth€ti amivel egyre több katonai teória foglalkozik azaz
aXX], századhadviselése és hadserege, az új évened új minősége, amit a
2000-es év szervezési feladataináI hiba lenne figyelmen kívül hagyni. Az
a tendencia több szerzőnéI is érzékelhető, hogy a technikai fejlődés következtében sokkal inkább a minőség, a vezetést illetően pedig ún, informatikai hadviselés kerül előtérbe. Logisztikai vonatkozásban tovább erősödik
a Just in Time, mint módszer jelentősége és elkerülhetetlenül szélesedik
az az országűt, amely a hadsereget és a nemzetgazdaságot köti össze. Ezek
a gondolatok nagyon plasáikusan jelentkeznek Wison J..E The New
Millennium: "Getting There From Here" című cikkébens .
Igaz ugyan, hogy a Maryar Honvédség jelenlegi technikai felszerelése és
alkalmazása nem az USA fegyvenendszereinek és ennek megfelelóen alkalmaziisi elveinek szintjén van, hanem egyenlóre a hadrafoghatóság minimális
szintjét igyeksziink elémi, de egy hosszú üívra tekintő szervezésnél feltétlenül
figyelembe kell venni a napi küszködésen tulmutató gondolatokat is.

Megílétésem§zerint a vdltoztatósl a zászlóaljnál hell kezdeni, és a

Iehetséges alkalmazósi viszonyokat vi,ugáIva nugáIlapítani szükségleteit,
és ebbű levezetni az MH logisztikai rendszeút és a vezelés t?Eghalórozó
pitléreit Ez annál is indokoltabb, m ert az azonnali íeaEálású erőknél zászlóalj nagyságrendről beszélhetiink és valószínűsíihetően a nem V. cikkely

szerinti tevékenységek is egy esetleg néhány zászlóaljnyí erőre terjedhetnek ki. Harcászati feladatából kiindulva, a zászlőa|j logisxikai tárnogatásának biztosítanía kelll az anyagellátást valamennyi anyagból, beleértve
a vizet és a katonai kereskedelmi cikkeketís, Csapatkészleteit képes magá-

5, A holnapi hadvi§elés és ájövőbeni
a

harcmeón

eíók sokkal inkább cseppfolyós, mint lineárisjelle8űek lesznelq
a

a kombottánsok sokkal nagyobb pusztitó hatfusal blmak majd, de sokkal gyérebb lesz

sűíűségük, A háboíúkat az örökólt és az új íendsz€rek kombinálá§ával fogiák megvívni.
Az UsA-hádsereg aklvaí bekapc§olódott a katonai logisáika fonadalmát4 arnely páJhuzarnos a
fonada]máva], A logisáikai fonadalom általános
Védelmi Minisáéíium hadugyb€n b€kövstk€zett

célja az "el|átrrlányok tömeg€" ("mass of suppli€s") jelenlegi rendszeíének felváltása n€y pontosságú
gyoís, eloszó bázisú r€ndszerrel, ame|y információs technológiát alkalmaz az előíelátó logisáikii|hoz
fázi§o|ók és fotonés szálításhoz, Napjainkban a technológián azt éítjuk, aínit a star Trek (íiíszekéí?)
torpedók produkának. Áa is elváíjuk tőle, hogy élelmiszer-íeplikátoíokat,szállíó nyalábokar és dil!
tium-ki§ályokat áli§on €ló a szétbontakozott v€y szétbontakozásban lévő száíazfö|di erő logisztikai !.íhénekcsökkentésére, Goíldoljuk csak meg] A kommunikációs vonalak épp€n olyaí! hossaiak
vagy mé8 hosszabbat lesalek, minl napjainkban és a hadseregn€k móg mindig katonálGt kell szétbontakoztahia a folsz€íelésükkel és ellánnányaikkal, A kihíYás az lesz, hogy új technológiát alkalmazzunk az öíökséghez, valamint új fegyveííenózereket és csök}entsuk a haícmezón a logisztikai
"lábnyomokat" (footprint).
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val szállítani, zárójelben jegtzem meg, hogl ez nem lehet kevesebb l napi
(24 óra) MszletnéI; rendelkezik olyan qépkocsi szállítótérrel, amely lehetővé teszi, hogt a kózelében lévő, illene létesítettellátó forrásból magára
szállítsa a részére biztosított anyagi eszközöket, azokkal alárendeltjeit
ellássa úgl, hogl túlnyomó részt az ellátás közben is mobil helyzetben tartja keszleteit, képes elvégezni technikai eszközeinek folyamatos karbantartását és a bisjavítások döntő részét,hátra száIlítja és osztáIyozza a sérüIteket és biaosítja azok első szak- és oryosi ellátósát.

A feladat ell.átásához a zászlóalj törzs strukturájában és elsósorban
működési rendjében elengedhetetlen váltoaatásokra van szikség. Ennek
naglon fonlos része, hogl az S 4 tbzl helyét tiszldzzuk a aÍszlÓalj vezetési
struktúrájóban. A legfontosabb talan az, hogy ne próbáljunk parancsnokhelyettesijogosítványokat vindikálni az S 4-nek; érjük be azzal,hogy va|amennyi jogositványa a parancsnoktól fiigg és elsösorban nem jogot,
hanem kötelezettséget jelent. Ennek értelmezése talán logisztikai szíaad
vonatkozásában a legnehezebb, hiszen itt a parancsnok megbízásából akár
parancsadrisi joggal is rendelkezhet. Azért is fontosnak taítom az S 4 szerepének és jogállásának tisztazásá! mert az idézett tanulmányban az S 4et és a G 4-et úgy állitjabe a szenő, hogy u, az egység, illetve magasabbegység logisaikai szervezetének parancsnoka. Úry gondolom, hogy nem
vonható analógia a tüzéregység parancsnoka és a logisáikai egység parancsnoka közöft, mikor a koordináló tiszti illewe szaktisái működésüket vizs-

gáljuk, Természetesnek tartom aá, hogy a tiizéregység paíancsnoka az elsó
számú üzer szaktisá és mint ilyen, meghatározó szerepet játszik a tüzérség
feladatainak meghatiirozásában (a döntés előkészítésszintjén) a G 3 törzsrészlegben. Ugyanakkor túlzónak és összeegyeztethetetlennek érzem a logisztikai alegységek és egységek parancsnoki teendóit az S 4, G 4 koordináló
tisáek szerepével. Ez még akkor is abszurd, ha nálunk a vezetó orvosok elsödleges törzsfelelőssége nem a G l-hez kötódik.

Úgl gondotom, a ztíszlóalj szintjén aüa kell rörckedni, hogy a logísztikai feladatok maradéktalan teljesítéseérdekébena parancsnok felhatalmazásából az S 4 koordínálja az egésuégügti és a teehnikai tiszt munkáját
es irúnyítsaa úszlóalj logisxikai alegységei és részlegei munkáját,

A logisztikai

ümogatás további szintjeit erre építvelehetne kialakítani, a vezetésben szigoruan fenntartva a törz§ek koordináló és szaktisai

funkcióját a döntések előkészítésével.A logisáikai támogatas következő
szintje a hadosztáIy (a szervezéstől fiiggően hadtest) lehetne, amely jelerrtós mobil logisztikai erővel rendelkezve képes lenrre arra, hogy alárendeltjeit trámogassa a lehetséges alkalmazás valamennyi helyzetében úgy, hogy
készletei és mobil kapacitísai mintegy 10 napos autonóm tevékenységet

biztosítanának számára.

A központi logisztikai

erőt egl aímogaű parancsnokság alárendehtámogató
köneí hajthatnú végre, amely g Dunától
ségébeszervezett két
keletre és nyugatra szerveződna A területi ellátás megszervezése érdekében a támogató körzetet a hozzájuk tartozó stacioner raktaíakkal egyiitt
egl-egl logisztikai eued működtetné,biztosítva ezze| a körzetükben diszlokáló, illetve ide megerősítésre érkező csapatok logisztikai támogaüísát.

Ebben az esetben a honi terúlettől eltávolodott nemzeti csapat-csG,
portosíás logisztikai támogaását a hadműveleti szintű és a központi szinni logisáikai támogató elemek közösen, a üfunogató parancsnokság in{nyításával hajtanák végre.
Látható, hogy ennek érdekében a jelenlegi rendszert több ponton jelentősen, míg néhány vonatkoziásban a feladatok pontosításával kellene átszervezni. Mindez azzaí az eredménnyel járna, hogy nöne a feladatot közvettenül végrehaj t6 zászlóa|j logisáikai autonómiája és a magasabb distanciak közvetlenebb felelőssége a támogatrisért, A szátrazft|di haderőt rep
rezenálő hadműveleti vezetés kezében olyan mobil logisztikai erók létrehozasa szükséges, amely támaszkodva a honi területre, illetve egy fogadó
nemzet tánogatására képes az alkalmazott erőket teljes terjedelemben ellátni.

Taldn az eőzőekben lehtak nem teljesen lelelnek meg a ma hívalalosnak tekinthető elgondolósnak, négísúg gondolon4 érdemes megviugálni a hivatalostól eltérő alternatívókat is, hiszen "amil sohasem
cáfoltak meg, az nincs bebizonyítva" és a mi rendszetünk annyira képlékeny (mdr evek óta), hogl igazán megérdemelné, hogl az új logisuikai
rcndszer löbb szempontú viugőlat eredményeként sziilessen meg.

A §ZÖVET§ÉGESEK DOKTRÍNAI A LOGISZTIKAI
TÁMOGATÁS ELVEIRÓL, SZEREPÉRÓL, FUNKCIÓIRÓL
(TANULMANY)
rr.

nÉsz

Lavasz Zoltán ]

A

szerző tanulrnőnJónak

I

részében

ismeftelte a " Szövetséges Összhaderőnemi
Dokt na" 1( AIP-01) és a " Szövetséges
Összhúerőnemi Logíszti*ü Doktrína" -l érintő tapasztalalait, e cikk annak folytard§kénl
szerepel a tanalmónyban.
Szerkesztőség

Szárazfiildi Csapatok Doktdnája @M_100-5)
Az Egyesült Álamok Szírazíiildi Haderejének doktrínája az FM- l05
"Hadműveletek|| című tábori kézikönyv, A doktrína áttanulmányozásával
megismerheliiik azt a nézetren]dszert, amely alapján a NATo szövetség

vezetó hadereje felkészül a katonai műveletek végrehajüisár4 amely dokumentum meghatározza a hadműveletek tervezésének, szervezésének,
vezetésének és irányításának elveit, követelményeit. Ez a doktrína szolgál
alapul a szövetséges NATO tagországok nemzeti doktdnáinak kidolgoásáúloz, a nemzeti haderők felkészítéséhezés alkalrnazásához.

A Szírazftrldi Erők Doktrínája összegzi mindazokat a tapasztalatokat,
amelyeket az Egyesült Átlamok lladerqe az elmúlt évtizedek háboruiba
szerzett, A doktdna elemzi a világ biztonságpolitikai helyzetét, a küIönböző
kihívásokat, veszélyfonásokat. Ertékelve a kor techrrológiai lehetőségeit, a

haderó helyét és szerepét a nemzetközi biztonság megteremtésében és fenntartásában, útmutatást is ad a hadműveletek, a békeUámogató feladatok és a

humanitárius segélyakciók megszervezéséreés megoldásrira.
l,Dr LovászZoltán ajezíedes, ZMNE logisztikai íanszék, egy€temi adjunkus
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A Szarazitildi Haderő Doktrínája rendkívül terjedelmes, de ugyanakkor közérthetó stíIusban megszelkesztett, olvasmányos dokumentum.
Az előszó és a bevezetés után tizennégy fejezetben tárgyalja a szárazl'oldi
haderónem szervezésének, alkalmazásának alapjait, a különbözó hadműveletek és békatámogató műveletek megtervezésének, megszervezésének
és végrehajtásának elveit, szabályait, a legcélravezetőbb eljárásokat.

BEVEZETÉS
T

öBnNnnrznrrsEcű Mű\

NEMHl
]. sz. ábra. Az USA Szárazjöldi Haderő Doktrínájdnak (FM-100-5)
szelkezele

Alapok

, A doktrína az első fejezeteiben megfogalmazza az Amerikai Egyesült
Allamok Szárazíijldi Haderejével szembeni kihívásokat, a szárazltjldi had_
eró alkalmazásának alapjait. Tarlalmazza az amerikai felfogást, nézetrendszert a háborúról, benne a szárazíilldi erók meghatározó szerepéról, a fegyvememek jelentóségéról, a katonai műve]etek típusairól, a haderő alkalmazásának alapelveiről, a harci eró komponenseiről, a logisáika helyéről és
szerepéról, Felvázolja az összefiiggéseket a nemzeti biztonsági stratégia, a

nemzeti katonai stratégia és a doktrína között. Megmutatja a haderő helyét
és szerepét a nemzetbiaonsági érdekek érvényesítésében,
a katonai straté-

giai célok elérésében.

A

doktrína következő

fejezeteiben

a

szÁrazfoldi haderó felfejlesáé-

sének, azaz mozgósításának és a hadszínténetörténő felvonulásának kér-

déseivel foglakozik. Meghatározza a katonai műveletek vezetésénekés
támogatásának alapjait, a különféle parancsnokságok és alkalmi harci
kötelékek létrehozásának lehetőségeit. Felvázolja a háborús térségékfogalomrendszerét, ezen belül a háborús szintér, a hadszíntér, a hadműveleti
terület, a harci övezetek és az utánpótlási övez€tek fogalmát és kapcsolatrendszerét.

katonai műveletek
A doktrína következő fejezeteiben a különböző műveletek, így a többnemzetiségű műveIetek tervezésével,szervezésével és végrehajtrásával kap_

csolatos elveket és követelményeket tárgyalja. Résztetesen foglakozik a
hadműveletek tervezésónek és szervezésének kérdéseivel.Megiatározza a
háború szintjeit, a hadműveleti tervezés alapvetó szempontjail a parancsnoki és törzsmunka sonendjét, flízisait. A feladattisztázás, a helyzetmegí-

télés,a hadmüveleti elgondolás kialakításának módozatait.

A támadás

és a védelem alapjait, illetve tervezésének, előkészítésének

és végrehajtásának problémáit tárgyalva, részletesen eIemzi a támadásnak

és a védelemnek, mint alapvetó harctevékenységifajtáknak a célját, jellemzőit. Felsorolja a támadásnál a folyamat legfontos;bb szakaszait, a ma-

nőverek formáit.

A

védelemnélkülön-külön

megemlíti a mozgékony

védelmet, a területvédelmet, mint harceljárási formákat. Trfugyalja a harcvezetés e|veit, a támadás illetve a védelem előkészítésénekes a vegrehajtásának vezetési és irányítási feladatait.

A doktrína a t&gyalja az elszakadási műveletek, ezen belül a késleltető /halogató/ harctevékenységek, a harcbóI való kivonás, illetve a visszavonulás

szervezésének és végrehajtásának sajátosságait.
_tervezésének,
Attekintő képet ad a nem háborús műveletekről, ide sorolva u Uek"ri.ogató múveleteket, a nemzetközi terrorizmus elleni harcot, a nemzeti
támogatást, a humanitárius segélynyújtási akciókat.

l3

Logisztika

A Szírazftrldi Haderók
gisztikai

trá,rnogatás

Doktdnája önálló fejezetben foglalkozik a lo-

kérdéseivel.Megfogalmazása szerint a logisztika magába

ioglaljaatervezést,afejlesáést,aúszirzést,asállíLást,araküírozást,afelszerelést, az elosáást, az evakuálást, M ellátási feladatokat, a ábori szolgáltaásokat, a technika karbantartását, az egészségügyi tátnogatísí, a személyügyet és az elhelyezést. A doktdna leszögezi, hogy harcászati szinten
a logisztikai támogaás a katoniák felfegyverzésének, felszerelésük javi
tisának, üzemanyagokkal történő ellátasnak, a sállítasnak, a fenntartának
a hagyományos harci kiszolgálói feladatköreire összpontosit,
logisztika alapjaival kapcsolatosan kijelenti, hogy a logisztika alaprendeltetése a harckipesség, a harci eró folyamatos fenntaítasa. A logisztikát olyan ámogató rendszerkérrt nutatja be" amely átfogja a haderó teljes
hadaszáti-, hadmúveleti- és harcászati szintű
vertikumát. Megkülönbözt€t

A

logisztikai támogató rendszereket.

A hadászati logisztikai támogatas feladatkörét úry definiálja, hogy az
az Egyesiilt Államok honi iparának és civil hatóságainak haáskarébe tartozik. A hadászati szintű logisztikai rendszerben, a politikai és katonai
vezetők, valamint civil és katonai ellátók egy€sítik erőkifejtéseiket a fegyveres erók ellátá6ára.

A

hadműveleti szintű logisztika feladataként a csapatok elhelyezésével, az infrastruktura fejlesztésével,a katonai szeryezetsk anyagellátasával, a szállítások végrehajtásával, az egészségügyiellánással kapcsolatos
teendőket és követelrnényeket határozza meg.
líLrnogaüis| a műszaki munkrák elvégzésétis magába foglaló, alapvetően a csapatok anyagi-technikai szükségirrányuló üimogaási rendszerként definiálja. Fó felaleteinek kielégítésére
datnak a feltöMst és felfeg;rverzést; a felszerelés javíásátt, M üzÉmanyag-

A harciiszati szintű logis*ikai

gal való elláást, a

A

sállíást tekinti.

doktrína felsorolja a logisaikai támogaüis megszervezésénekés
végrehajtásának elveit, megemlíwe az elórelátás, az integrálciő, a folyamatosság, a reagálóképesség, a rögtönzés elveit. Megfogalmazza a logisz-
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tikai tervezés szempontjait, a hadszíntér elökészítésének logisztikai szakfeladatait, Felsorolja a logisztikai támogaüís fomásai| külön - külön említve
a többnemzetiségű logisáikai timogatrás lehetőségeit, illetve a fogadó nem_
zeti támogaüís formáit, és arrnak előfeltételeit.
_ __

Részletesen taglalja a logisztikai műveleteket, ezen belül kiemelten fog-

lalkozik a hadszíntérilogisztikai tímogató rendszerek, logisáikai bázisok

kiépítésével,
az utánpótlási övezetek, utr{npótlási útvonalak kialakításával.
Az utánpótlás megszervezésénélelemzi a ftjldi-, vízi- és légi úton történő
utrinszáIlítások lehetóségét. Ráirányítja a figlelmet az utánpótlás és a ftlldrajzi körülmények kölcsönhatására, a hadszíntériadottságok, az ottani infia-

struktúra állapotának, áteresáő képességénekmeghatírozó szerepére.

._ A logisztikával fogalakoá fejezetben végül megfogalmazza a logisztikai üímogatás területeit, ágazatit. Ezek szelint az Amerikai Eglesiilt
AIIamok SaíruzJöldi Haderőjénéla logbzlikai ümogafuís a ki)vetkeő teí ü leleket íoglalj a mag óba :
. személyi ügyek,
. fegyver_

és lőszerelláüís,

. üzemanyag ellá!ís,
. anyagkarbantartás

és javítrás,

. sállítás,
. egész§égügyi ellátás,
. ábori szolgáltaások,
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szEMúLYI

Ha de rő D

A

logisztikai támogatás íunkciói az USA Szárazrt)Idi
o klrín áj a s zerint

2. sz. ábra.

SZÁRAZFÖLDI HADERÓ LOGISZTIKAI DOKTRÍNÁJA
(FM-100-10)

Az FM-l00-10 jelzésű doktrína az Amerikai Egyesütt Államok Szárazfoldi Haderejének logisztikai támogatásának rendszerét tartalmazza, Ez a
doktrína az amerikai szárazíiildi haderó FM- l00-5 doktrínájának funkcionális melléklete. Tartalílazza a szárazföldi haderó logisztikai támogatásának mindazon elveit és követelményeit, ameiyek a haderó hadműveleti
teíületre történő felvonuláshoz, a hadműveletek megvívásához, majd az
erőknek a kivonásához szükségesek,

l6

{TART

3. sz. ábra. Az USA
szerkezeti felépítése

Szárazíjldi Haderő Logisztikai Doklrínőjdnah

A|apok

A doktrína az első fejezetben megfogalmazza a szárazíiildi haderő
hadműveletei logisztikai támogatásának funkcionális feiadatait, az ellátás
különbözó funkcióit, a szállítási feladatokat, a javítás-karbantart ás, az egészsegügyi biztosítás, a személyügyi biáosítás és a tábori szolgáltatások feladatait. A doktrína áItal szabályozott támogatási rendszer, á katonai szer-

vetek szükségleteinek kieJégítésemellett, kitér a polgári személyek, a mene-

kültek, a katasztrófák áldozatainak támogatására is.

,. .A doktrína részletesen tárgyalja az amerikai szárazfoldi haderó logisztikai támogatásának legnagyobb szakmai kihívását, a haderó felfejlesaését.
Ugyanis az új stratégiai elképzelésekértelmében, az Amerikai Egyesült
Allamok terüietén áliomásozó haderőnek, képesnek ke]l lennie viszonylag
rövid idón belüI, a Föld bármely pontján töfténő i]evetésle. Ez a követei-

mény elsósorban a szállitási-mozgatási kapacitások lényeges mértékű növeléséiés megújítását teszi szükségessé. Az új koncepció oJyan mozgatási

1,1

képe§ségeket feltételez, amelyek

biÍosítjaka szárazfoldi haderő részének,

vagy egészénektranszkontinenlális mértékűátcsoportosítását.

A

doktrína megfogalmazza a logisztikai tláLínogatás alapelveit, amelyek keretként szolgálnak a haderő logisztikai üímoga!ásának megszervezéséhez,A logisztikai iimogatás felsorolt elvei megegyeznek a száraz,

ftildi haderő doktrinájában megfogalmazott, a haderő alkalmazásának eseteire vonatkozó elvekkel. Ezek az elvek a következők:

. a reagáló képességelve,

. az előrelátás elve,

'

a rugalmasság (rögíönzés) elve,

. a folyamatosság elve,

. az integráció elve,
. az előreláás elve.

A

logisztikai doktrína részletesen tárgyalja a logisztikai rendszerek
kialakítrásának irányait, felsorolva azokat a követelményeket, amelyeket a
szárazftldi haderö újszerű alkalmazísa támaszt a támogató rendszerekkel
szemben. Kiemelve a mozgatrásisállítrási kovetelmények megnövekedését, a
globális alkalmaáatóság követelményét, a gyors és hatékony információáramlás fontosságát, M automaliáll vezetési és irányítási módszerek alkalmazásának szükségességét.

A

doktrína értelmezi a haderő béke és a háborus alkalmazásának
eltérő vonásai! a nem háborús műveletek logisztikai úrnogaásának sajátosságait. Kihangsúlyozza, hogy a logisáikai rendszerek kialakításánál, a
kapacitások meghatrirozásá,nál, fomísok kijelölésénél a háborus szükségleteket kell alapul venni. A logisztikai ámogató rendszert úgy kell felépi
teni, hogy a háborus viszonyok között megnövekvő követelményeknek is
meg tudjanak felelni.

A doktrína foglakozik a logisztikai tr{,rnogató rendszerek felépítésével,
működésük elveivel és szabályaival. A logisztikai üimogató rendszerek

teljes vertikuinát bemutatva, részletesen felvázolja a hadászati-, a hadműveletia harcászati tagozatokban működő rendszereket, Kihang_és
sűlyozza, hogy a különböző tagozatok feladatrendszerei azonos elemeket
tartalmaznak, nincs éles válasáóvonal a tagozatokban végrehajtandó feladatok köót! a különbségek elsősorban a feladatok mennyiségi és minőségi mutatóiban észtelhetők.
. Haddszati szialű logisztikai tómogaais

A hadászati szinten működő logisáikai nímogató rendszemél a doktrína részletesen bemutatja a honi és a hadszíntérirendszerek alkotó elemeit, működését. Felsorolja a hadász ati tagozat logis^ikai üímogaüási feladatrendszerét, Leszögezi, hogy a hadászati szinű logisáikai rendszer kOti
össze a nemzetgazdaságot a haderővel.

. Hadműveleti szintű logíszlikai támogatás

A hadműveleti szintű logisztikai tárnogató rendszer a hadrászati és a harköti össze. A hadműveleti szintű logisztikai
rendszer anyagi-technikai kapacitrásai eg-egy hadművelet logisztikai szükségl€teit fedezik. A hadműveleti szintű logisztikai üímogató rerrdszer feladata továbbá a hadműveleti terület elókészítése, a csapatok felvonulásrinak
cIászati tímogató rendszereket

|ímogaüása.

. Harcószati szintű logisztíkai tán o7atás

A,harcászati szintű logisaikai támogató rendszer a harctevékenységek közvetlen titrnogaását végzi, a hadtest színtjétől lefe!é, az alegy-

.

ségek szintjéig.

A harcászati szintti logisaikai támogató rendszer térbeli és

időbeni kiterjedése nem haladja meg a harcoló ködlékek alkalmazásáLrrak
méreteit. A fogadó nemzetektől érkező tiunogaások, illewe a szövetséges
ellátási fonások ehhez a ü{mogaási tagozathóz kapcsolódnak.

A logísztikai eúíeszílésekössahangolása
,dz FM-l00-10 logisaikai doktrína a továbbiakban
^
feszítésekösszehangolásáról, a logisztikai helyzet

a logisaikai erőismeretéIiek fontossá-
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gáró1, valamint a támogatás végrehajtásának körülményeiről szól. Részletesen elemzi a hadszíntér előkészítéslogisztikai szakfeladatait, kiemelve
a kikötők és repülőterek, a szállítási hálózatok, az izemanyag áro\ő léte-

sítmények,az egészségügyi intézmények, hírközlési rendszerek előkészi

tésénekfontosságát. Rámutat a hadszíntér elókészítés és a fogadó nemzeti
támogaás szoros kapcsolatára.

A doktrína kiemelten foglalkozik a katonai szeryezetek és a katonai
műveletek szükségleteinek alakulásával, A nemzeti haderó szükségleteinek felmérése mellett a szöv€tségesek és a hadifogoly tömegek szükségleteinek számbavételét is fontosnak tartja.. A doktrína rámutat annak fontosságára is, hogy a szükségletek felmérésénéla hadszíntér sajátosságaiból
adódó többletigényeket is figyelembe kell venni.

Az

erőforrások megszerzésévelkapcsolatosan a doktrína kimondja,
hogy a műveletek logisztikai szükségleteinek biztosításánál, meghatIírozó
szerepe van a szükséges források biztosításának, a források elérhetőségének. A fonások elosztásánál ana kell törekedni, hogy az arányban legyen
a különbözó
feladatot végrehajtó szervezetek szükségleteivel, Ezen a területen is biztosítani kell a parancsnok koordináló jogkörének érvényesülését.

Az elláíási stluktúlók
A fejezeten belül kiemelt szerepet kap az ellátó-támogató szervezetek
bemutatása. A szárazítildi haderő teljes vertikumában, száuad-, zászlőa|j,,
dandár-, hadosztály és hadtest szinten ismefteti a logisaikai támogatást
végrehajtó szervezeteket, Bemutatja a harcászati szinteknek megfeleló bontrásban a logisztikai tlímogatás tervezésének menetét, a logisztikai támogakísi feladatok végrehajtásának lehetóségeit, és meghatározza a különbözö

szintű logisztikai támogató szervezetek alkalmazásának normatíváit,

telepítésükés mozgaásuk rendjét,

A doktrína foglalkozik

a logisztikai támogatá§l végző vezetó és irányító
szervek alkalmazásának, településének és manővereinek kérdéseivel is.
Kiemeli a logisztikai vezető- és végrehajtó szeívezetek kialakításánál a mo-

dularitás elvének alkalmazrisát. Ez a szervezési módszer lehetóséget biztosít
an4 hogy a sárazlöldi erők támogatását végző logisztikai rendszerek felállításánál, maximálisan figyelembe lehessen venni az erók nagyságát, össze-

tételük rnennyiségi és minóségi mutatóit. Az így felépütő ellátó- és fenntartó
szervezetek jobban igazodnak a szárazftildi csapatok tényieges szükségleteihez.

A doktrína rövid áttekintést tartalmaz a különbözó logisztikai források
jellemzóiról, a szárazfoldi csapatok ellátásába történó bekapcsolásuk lehetőségeirőI. Az anyag foglalkozik a szövetséges támogatasi formációkkal és
forrástípusokkal, a fogadó nemzeti támogatás lehetőségeivel. Felvázolja a
szárazfoldi erőkkel együttműködő más haderőnemi csapatok és a szövetséges partnerek számára nyújtandó támögaüís módszereit és formáit.

MeIlékletek

A doktrína mellékleteiben a logisztikai támogauís funkcióinak felsorolása következik. Az egyes funkcióknáI a doktrína definiálja az adott biz,
tosítási-támogatási tevékenységet, felsorolja annak legfontosabb í'eladatait, bemutatja a szakterület működésének belső rendjét, a szakági biztosítás elveit és formáit.

__ ,4 !r, ábra. A logisztikai lámogatás funkcióí az USA
Haderő Logisztikai Doktríndja szerint

Száraűldi

. Az ellátás: A mellékletben felsorolja
az anyag osztályokat, azaz
az €,gyesült Államok haderejénél elfogadott tíz anyagosztáIyt.
Atfogó képet ad a hadászati-, hadműveleti és harcászati szinni
ellátási rendszerekről, illetve a különböző anyagosztályokba tartozó anyagok ellátási folyamaüíróL
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A szóllítás: A mellékletben

egíogalmazzák ahadászati-, a hadműveleti- és a harcászati szintű mozgatás-szállíás |ényeg,ét,a
sállíüísi ágazatok szerepét a szrirazftildi haderó mozgatásában.
Rögzíti a hadszínténe (hadntűveleti terülehe) történő szállítís
és a kivonás módszereit és formáit. Részletesen szól a sállítási
módokól, a közúti-, a vasúti, a légi-ésa vízi szállíüis sajátosm

ságairól.

' A javíttús-karbanlartós: A me|léklet a szrá.razíijldi haderő felsze-

relésébetartozó haditechnikai eszközök javító-karbantartó rendszerének strukturáját, működésének elveit és formáit mutatja be.
Megfogalm azza a hadászati- hadműveleti- és harcászati szintii
javíó-karbantartó rendszerek fe|adaát. A mellékletben szó van
a vízi
a speciális javítási feladatokól is, így a repülöeszközök-,
jrá,rművek, a híradó eszközök javíásráról és a javító alkatrészel-

láűsról.
egészségügti biztosíltís:A melléklet a szárazftildi haderó
egészségügyi rendszerét mutatja be, felvazolva a hadászati-, a
hadműveleti- és a harcászati szintű rendszerek struktúráját, ren-

' Az

Sál a nem háborus műveletek
egészségüryi biaosításának sajátosságairól, a fogadó nemzeti támogatás szerepéről, a hadifoglyok egészségügyi elláüísriról.

deltetését, legfontosabb feladatait,

' A személ!ügji támogaüís: A személyügyi kérdésekkel foglalkozó

melléklet megfogalmazza a katonák m eghatiroző szerepét a hadviselésben. Foglalkozik a hadkiegészítésfeladataival, ezen belül a
humán erőfonás gazűlkodas kérdéseivel,a személyi állomány
nyilvántarLísával, a veszteségek regisztráliásával és pótlásával.
Végül felsorolja az egyéb szolgáltatasokat, a postai tevékenységet,
a vallásryakorlas lehetőségeit; a jogi szolgáltaásokat, a pénzügyi
és katona kereskedelmi szolgáltatísokat.

A Magyar

Honvédségnéla személyügyi szolgáltatások nem részei a
logisáikai !ímogaüís feladatrendszerének. Egyébkéntaz amerikai modell
belső struktuníja számos vonatkozásban megegyezik a Magyar Honvédség

személyiigyi gyakorlaával.
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. A tóbori szolgóltafuíso*,, A tábori szolgáltaiisokon belül a doktrína
melléklete felsorolja a élelmiszer ellátíst, illetve azon belül a melegétel
készítésés ellátás szabályait, a vízelláás és víáisztíás feladatait, külön
kiemelve a sivatagi köruetekben folyó hadviselésnél b€tartandó szigoru
rendszabályokat. A mellékletben szó van még az eleset,tek kezeléséről, a
temetési ügyekről, a mosatás, fiirdetés rendszabályairól és a személyi állomány elszál lrásolásá,ró l.
A Maglar Honvédségben afenti szolgáltatások részben az atryagi biztosítás, részben az elhelyezési biztosítás szahnai feladatait képezik, de
szinte valamennyi biztosítási ágazathoz kapcsolódnak szolgáItatói kötelezeítségek.

KövETKEZTErÉstx:
A logisztikai

támogatás legáltalánosabb elveit, célját és feladatait mind
mind a nemzeti doktrínák jelentóségüknek megfelelóen trirgyalják. Az áttanulmányozott dokumentumok jellegüknek megfelelóen
eltéró szinten és eltérő terjedelemben elemezték a logisnikai támogatrls
a szöv€tséges,

kérdéseit.Az alapvetó fogalmakat, célokat és feladatokat, üímogatiisi elveket, illetve alkalmazási módszereket és formákat illetóen viszont közel
azonos megfogalmazísokkal találkoúAm. A legáltalánosabb logisztikai fogalmak, elvek és követelmények tekintetében, egyfele konszenzus volt
tapasztálható az áttanulmilnyozott doktrínákban.

Megítélésemszerint ezek a doktrínákban szereplő egybehangzó megfogalmazások, az elvek tekintetében meglévő egybeesések, a logisztikai
támogatás helyével és szerepével kapcsolatos azonos meghatározások, a

logisztikai szükségletek természetéről olvasható egységes felfogások, a tá_
fonásai, vezetési és iráLrryíási módszereit illetóen fennálló nézetazonosságok, mind-mind szilárd alapjai lehetnek egy kompatíbilisnek
szánt új nemzeti logisztikai doktrína kidolgozísá,rrak.
mogaüáLs

Az áttanulmányozott doktrínlík teljesen azonos módon ítéltékmeg a
logisztikai trfunogatás helyét és szerepét a katonai tevékenységek rendsze_
rében, a hadviselésben. Teljes azonosság volt tapasztalható a logisztikai
támogaüis funkcióit, belső kapcsolatrendszerét illetően. lz áttanulmányo-

zott dokumentumok mindegtike a legfontosabb logisztikai funkcióként a
következőket

jelölte meg:

' Anyagi

biztosítás (elláás);

. Technikai biáosítás (iavítás -karbantartás);

'

Egészségügyi biztosítas;

. Közlekedési

'

biztosítás (mozgatás- szá|líás)1

Llhelyezési biaosítás (infrastruktura műszaki biztosítás, ingatlanok),

Az eltérő szóhasználatból (fordítási hiányosságokból) eredó nehézségeket leküzdve, egy kis rugalmassággal és adaptációs készséggel, illetve
a magyar katonai logisztikai fogalomrendszer megfelelő kategóriáinak
behelyettesítésével a rendszerek közötti azonosság már is szembeötlő. Az

a nüánsznyi eltérés, mely szerint a szövetséges rendszerekben az elláüís és
a javítás (karbantartís) egy funkcionális alrendszerként működik, nem
jelenthet együttrnűködési problémát, nem okoáat az interoperabilitásban

nehézséget.

A Maglar honvédséglogisaikai tdmogaló rendszerében ezek külön
funkcióként működnek, abbóI a meglfontolásból, hog1l az arrlagí bizto-

sítás objektumáí képező hadianyagok ellótósi Jeladalrendszere, illetve a
technikai biztosítás esetében a haditechnikai eszközök fennta ása lényegesen eltérő szaktevékenységeket, és arra specializálódotí eltérő felészüItségű szakaleglségeket íeltéíeleznek.Eselünkben ez képezte alapjű az
anyugi- és a technikai bizíosítási funkciók elvólaszttísának.

Konszenzus tapasáalható a tanulmányozott dokumentumoknál a
logisáikai ámogatás elveit illetően. A négy elemzésnek alávetett doktrí_
nában a logisaikai támogatás elveiről a következó egybehangzó vélekedés
olvasható ki. A Iogisztikai támogatás elvei többnyire megegyeznek a katonai szervezetek alkalmazásának, a katonai műveletek megtervezésének és
végrehajtásrárrak elveivel. Ezek az elvek szinte teljes konszenzust mutatva
a következők:

. a hadműveletek eIsőbbségének elve,
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. a felelősség elve,

'

az eryüttrnűködés elve,

'

a megfelelő felhatalmazis és jogkör biztosításrfurak elve,

. a rugalmasság elve,

. az egyszerűség elve,
. az előreláüís elve,

.

a gazdaságosság elve,

'

az áúláúanősátg, az egyszefiiség elve,

. az elégségeselláás elve.
A felsorolt elvek mind a nemzeti, mind a szövetséges logisztikai rendszerek meghaározó jellemzői, Ezek az elvek többnyire "multinaciondlisak", igy akészülő magyar logisztikai doktrínába is átemelésre kerültek.

A

tanulmányozott dokumentumokban nézetazonosság volt a logisztikai üímogatás alapkoncepcióját, az elláási-, fenntartási stratégiákjellegét
illetően. A dokumentumokban §zereplő közel írzonos támogaási koncepciók, az alkalmazott ellá*ási- és fenntartási stratégiák, alapját az képezi,
hogy a szövetséges haderőket alapvetően saját nemzeti hadiipari kapacitásukból szrá,rrnazó hadfelszereléssel látjak el. A működő nemzeti hadiiparok
képesek a haderó változó igényeihez igazodni, Ezek az ipari hátterek
szilárd infiastrukturális hátteret biztosítanak a haditechnikai eszközök és
hadianyagok folyamatos gyárásához, felújításához, korszenisítéséhez. Így
a legmagasabb szintű ipari jellegu tímogató kapaciüisok, a haderöből
nemzetgazdasági szférába kitelepíthetők, a haderő ezek létrehozása alól
mentesíthető.

Mivel a Magnr Honvédséghadfelszerelése alapvetően küIső fonásokból szdrmazik, íg1l a készletképzési-és elláttísi slratégiók, a íenntaftás
folyamatok a slövetségesi gjlakorlaltól eltérően alakultak. A hiónyzó
hadiipail hóttér pótkísára egl sor elldtási ésfenntartdsi kapacillísl kellelt
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a hadelőn belül kiatakítaní és folyanutosan fenntaflaní A teljes kompatibiliüis ezeken a terüIeteken csak egt Msőbbi fejlőtlési szakaszban
következhel be, amikor ana a nemzetgazdasógi íehételek kialakulnak.
Áddig az ehérő elldttísi- ésfenntartdsi mídszercket tovdbbra h műköúetni kell

A

mintaként szolgáló dokumentumokban lényegében egységes kép
alakult ki a logisaikai szükségletek kielégítésénekmódjá! a felhasználható fonások és kapacitások jellegét illetően is. Szinte teljes a nézetazonosság abban a tekintetben, hogy a katonai szervezetek és a katonai
műveletek logisaikai támogatasa alapvetően nemzeti felelősség körébe
tartozik. Ugyanakkor a dokumentumokban teljes a konszenzus abban is,
hogJ a szövetséges műveletekben, a katonai szewezekk logisztikai tamogaásáért, a küldő nemzetek és a szövetséges vezető szervek egyetemlegesen felelnek.

fonáAlapve,
sokat teljesen azonos módon ítélikmeg az említett dokumentumok,

A togisáikai szükségletek kielégítésénekmódját,

tő eltátási forraslrent, felhasználható

a felhasználható

kapacitóskent a köyetkezőket sorolják fel

'

Nemzeti támogató rendszerek;

'

szövetséges üímogató rendszerek;

:

. Többnemzetiségú Integrált Logisaikai Szervezetek;

'

A

'

szerepkörre szakosodott Támogató Rendszerek;

'

vezető Nemzetek tá,rnoganísi rendszere;

Fogadó Nemzeti Támogatás.

felsorolt tárnogatási eljárások mind békében,illetve váIsághelyzetben, mind pedig háborús körülmények között működhetnek, Ezek azok
a szövetséges támogatási formák, amelyekben való közreműködésre, illeWe amely részérőlérkező ámogatás elfogadására, vagy éppen egy ilyen
rendszer működtetésóre, a nemzeti logisztikai táLrnogató rendszerünket is
fel kell készíteni.

A felsoroh logisztíkai

tómogatósí módsurek és |ormúk egtséges
NATO megoldósolt" Ezeket a tánogatási eltófuísí fortlíkar a keszülő Iogiszíikai doklúnűa be kell emelni, a szükséges §zer\ezeti etemeket kí
kell alakítani, a sziikságes kapacitósokat meg kell terenúenl Ez nenaetí
érdekünk és egyben szövet§égesí kötelezetlségünk
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LOGISZTIKAI BIZTOSITÁS
A szÖvETsÉGEs ERÓK MQZGÁSÁIIAIí,
MANÓVEREINEK MŰSZAKI TÁMOGATASAHOZ
KAPCSOLÓDÓ NEMZETI LEHETOSEGEK
Jároscsák Miklós, Budai István ]

A NATO-ban elfogadott logisztikai meghatározás szerint2 a logiszti*a a hade"ő mozgatáúnak és ienntartásának tervezésévelés vegrehajtrnsaá rogUlroá fudomány. Szélesebb értelmezésetartalmazza akatoŰ .""*"i*"n -ozgásához, manővereihez szükséges_ műszaki t,imogaüís
jelenléte1 ami a logiiaikai funkciók között is szerepel,
Ez| a NATO Logiszlikai Kézikönyv 1I1, ponlja a következők szerint
rögzíti:
lo"A logisztikaí mííszakibiztosíttístefüIele, bdr nem kizórÓIagos
a
a
toq|zt\ay1!,
gisztiiai JŰnkcíó, §zofos eglezletést ígényel
_1*a íaaŰ - Ű""td"pah,i"i ,orűk ,*gryit,iso és a kis1olsd!óA,léte2ítmé"yek
míiszaki bkioittri-- ,aőon szoros kapcsolaibán ált a toghztikával
hézagot
közötti
hadműveletek
tőiaisi ftetűt uaalja ú á togisztika és a
és szorősan kapcsoúdik mind a ketlő végső sikeréhez",

A logisztika egy másik funkciója a mozgaás és sállítás szintén igély_ti a *ii.r"ati ta.o§á!ís megvalósítását, hiszén az erók hadszintéren belüli,
elképv-ag} a temrina miadva a iogadó nemzet területen történó mozgása
zeiúotetlen a müszaki tamogÁtási feladatok végrehajtasa nélkül, Igaz ez a
vatsegok, illeWe az alacson-y intenzitású konfliktusok idószakában előkészíietiés végrehajtott műveleiek eseteben, ugyanakkor teljes.mértékben helfálló a megi[apíás az adott országot ért agresszió _elháítása során a
Wasningtűi SzirzOrtés 5. cikkely sáinti tevékenységek végrehajtasánál is,

A

NATO alapokrnányok3 egyértelmüen lerögzítik, hogy.a,szövetséges erök részéreakar minOsített időszakban az agresszió elhrá,ríásában
iesznek részt, akár béke időszakban nemzetközi gyakorlatot, kiképzést,

fónök
l,
- Jáíoscsók Miklós czí€des, MH Logisáikái Fóri8.zgatós€ hadmőveleti
szolgálafónök
Mű§záki-lechnikai
F8iBazearós€
,
iogisaikai
MH
aorcáes
BuJ"i twen
2. NATo Lo8isáikai Kézikóryry l03, pont (24, oldal)
3, Mc-3r9/l, AJP-04, Mc,334/l, ALP-t2 Lo8isztikai dokumenfumok
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vagy válság kezelést hajtanak végíe,kötelezettség a Fogadó Nemzeti Támogauís nyújtás4 amely bár országos kiterjedésű féladatrindszert ölel fel, abban mégis meghatározó szerep hárul a katonai szférára.

Miben nyilvánul meg a honvédelm i tátca, azon belül a Magyar Hon_ .
védség meghaüírozó szerepe a szövetségeseknek nyújtandó segíiiégben?

A

s zerinl

kerdésre konkrét válaszok adhalók, melyek tényege az alóbbiak

foglal h ató

.

össze :

a szövetségi igények NATO csatornákon, vagy közvetlenül a
honvédelmi tárciához érkeznek, mely koordináló szer€pkört tölt
be a tá,rsminisaériumok, valamint az orságos hatiiskörii szer_
vek irányában;

.

.

katonai mozgások irányítlísa a nemzeti-, vagy a multinacionális
mozgáskoordináló központokon keresztül történhet;

a

a meneto§zlopok (konvojok) kísérése,mozgásának biztosík{sa, a

forgalom irányíása katonai felada| ami természetesen igényli a
közigazgatási és rendvédelmi szervekkel való szoros együttmú-

ködést;

.

köáti helyreállításnak, fenntar!ásnak speciáIis katonai eszkö_
zei máshonnan nem pótolhatók;

a

. a sárazfiildi és a vízi aknamentesítós, valamint
a tűzszerész fela_
datok ellátísát civil szferából nem lehet kiváltani;

.

a lősznr, veszélyes anyag sállítások szabályozását, biztosíüísát
speciális szakállomány-, szerv ezst végeáeti;

. a fogadó létesítményekelókészítése, az esetleges
helyreállítrások
végrehajtására csak az MH müszaki csapatai képesek.

A bevezeó gondolatok jelzik és egyben alátíLmasaják a mozgás és a
manöverek rnűszaki üímogatásárrrak jelentőségét, mellyól a Fogadó Nem_
zeti Támogaüás témakören belül kiemelten szükséges- foglalko=zni. Ebből
következően e cikk célja sem lehet más, mint feltÁni és-bemutatíli a ha_
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zánkba étkező, az orsÁgol átvonuló, vagy az ország területén feladatot
végrehajtó szövetséges eók mozgásinak lehetséges fajüíi! idószakait és a
hozzíjuk kötődő müszaki ámogaüis igényeit, illetve azokkal szembe állítva a lehetösegeinket.

A

térru íeldolgonrsa a7 alóbbí főbb terülaek víugótmóra
I.

A

II.

inínyult:

szövetségesek lehetséges igényei a műszaki tímogaásra.

A mozglások és manőverek műszaki üímogaüísri,nak eröi és
eszközei.

III.

Az igenyek

és a rendelkezésre álló lehetöségek összhang|a.

IV, A műszaki támogaüis megielenése a haderőfejlesZési célkitű#sekben (FP) és a védelmi képességekkezdeményezésben
(DcD,

L
A műszaki támogatás várható igényei a szövetségesek részéről
Mint aá a hazánk területén lefolytatott nemzetközi gyakorlatok, é|eslövészetek tapasztalatai igazaljálr- mrár béke időszakban is szükség van a
beérkezö katonai kontingensek fogadó létesítményeielőkészítésére,mozgási ú§onalai kijelölésére és biztosítására, a kijelölt körletek úthálózatának, kirakó létesítményeinekkarbahelyezésére, valamint a közúti-

vasúti műtárryak szemrevételezésére, szükséges nértékűmegerósítésérg továbbá az álcáási, erődítési, rnűszaki árási feladatok igény szerinti
végrehajüására.

Béke idöszakban alapvetöen arra kell tekintettel lenni, hogy a műszaki trámoganísi feladatok előkészítéseés végrehaj&isa ne zav arla meg a gazdaság működéséq a lakosság elláását és életét,Ez azt is jelenti, hory a
köáti mozgrisokat, a vasúti sziLllí!ísokatpontosan meg kell tervezni a
fogadó létesítrnényektől egészen a cél állomásig.
Szükség lehet a fogadó létesítrrrények közvetlen közelében várakozási
körletek kijelölésére és berendezésére,ahol a határátlépés, vámolás unín a
szövetséges katonai szervezetek kialakíthatják a menetrendet és felkészülhetnek a közúti mozgás végrehajtására. Ebben az időszakban múszaki
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ámogaüísi.igénykérrt jelentkeáet a Vrirakozási Körletek úthálózatának,
közúti műtírgyainak előkészítése,esetleges megerósítése, javítása.
Igényként merülhet fel a Kirakó Állomások rakodóinak bővítése,
bekötő utak ideiglenes létesítése.A kijelölt közutak igénybevéielesorán a közuti komendáns ámoga&ís és forgalomszabáIyJzás mellett olyan
múszakl.al€gységek készenlétbenlarüísáralehet szükség, mint út helyr;ált_it9, n]aepitO és műszaki mentő. RepüIőtereken béke
iÍ'öszakú a te- es
felszálló pályák, a szervíz útvonala-k és gépállóhelyek r"nntúoe.u
6rvítrisára és karbantarLisára) rendszeresítiti műszaki szervezet€k te;ékenysége jelentkezhet igényként.

..

_

Amennyiben hazánk körzetében válsággóc atakul ki és az ország fela-

jánlott létesítményei,területei, mint mögóúes zóna szerepét
töltik be a
műveleti teólet mögiitt, úgy a repülőterék műszaki alegységeivel
szemben, az útvonalak biztosíüísával szemben, valamint u i.i.lilolt ko.I"t"k
mű,szali 6erera.z€ttségév€l szemben már meg|elenneÉ a hadszíntér
elókészítésigéryei. Ea tapasztalhattuk a Dél-sJáv válsáe idászakában
vegrehajtott 'VIZESES" fedőnevű feladat kapcsán, ahol a izövetségesek
repüJő bevetéseit kiszolgáló-biaosító állományt segítettük, ugyunikko.
felkészültiink és előkészítefiink más szövetségi erOi' roguaasaÍ, timogais. Válság időszakában a hazink területén ielepült NJ.".ti rarogáto
f.sát
Elemek te.lepítési igényei, a kivont csapatok elhelyezése, úibóli felkészítése,valamint.az előírt kiképzési feladatok végreÉajtrisáúoz"tup.*Ü
hatna},a műszaki támogaási.igény€k. Ilyen esetókben - amikor a
Magyar
Honvedseg nep, ya.cl csak kijelölt erőivel érintett a feladatok
végréLa-

a műszaki
Jll.áb*:
tók a szövetségesek

t{mogatás kapaciLásai lekötetlenek és igénybe veheáltal, akik így mentesü|nek a saját síeűezetszerű
műszaki csapatok mozgatásáó!, bJávatkoásától, hiszeri a magyar
műszaki csapatok elvégeáetik a kért támogaást,

igényeket messze
+ !9k.-, illetve a válság idószaki műszaki támogatási
a Wash in gton i Szerződés_ 5. c ikkelye "szerinii tóuétenységet
folytató szövetségesek szükségletei. Ekkor a Magyar Honvédsée
a hadműveleti.tervekben foglalt feladatokat hajtja végre,-mégpedig miűsített
időszaki körülmények között. Az ország területeiz esetÜán hászínténé
válik,
életbe.lépa háborus vezetés, a hábús közigazgatrás és a r,uáÜ-Ja*oaar,
melyek közepette_a szövetségesek morgasáak', manOvereine'i
Úmogataátkelőhelyek műtárgyainak biaosítísq az ellenség ÁozF
lil í*?""'l*,
gá_sanak akadályozása a nemzeti és a szöv€tséges
katonai erők (műszaki
erők) az eredetileg jelentkező igények összehanlolt kieIégítésé"ei
naI meg eredmenyesen.

...

tu

lhaladjád<

;;É;;i
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Ezek uüárr foglaljuk csokorba a már je|zeit harom különböző sajátosságokkal rendelkezó időszakban (béke, válság, minősitett) valószínűsithető műszaki üímogatási igényeket,

Az igények ; §zövet§égesek mozgásának támogatá§a, az ellenség
mozgásá;ak akadályozása, valamint a túlélőképességfenntartása és
fokozr{sa köré csoportosílhatóak.

Á szövetségesek mozgisának támogatása magában foglalja a mozgási
pályáJ< (út, vaiút, víri út) miíszaki felderítésé!menetvonalak építését,
javitisat, eknamentesítést, átkelőhelyek berendezését,fenntartását, repülőterek műszaki létesítményeinekkarbantartását, helyreállíását, műszaki árak leküzdését.

Az átkelőhelyek berendezése feltételezi a megközelítési utak, partok,
polgrlri átkelő eizkozok meglétének, a vizi akadáIy körzetében lévő
iridiotechnikai eszködk adatainak ismeretét, mely mellett nélkUlöáetetlen
a közúti és vasúthálózat adatbázisának megléte, illetve a hozzÁíérési
lehetőség biztosítasa. A KFOR erők koszovói csoportosíLísanak felvétele
igazo|ja a repülőterek, kikötők adatai pontos ismeretének jelentőségét a
fógaaó tetesitrnények körzetében, illetve az azokon belüli mozgások (kiés-berakások) ütemezett és szervezett végehajása érdekében.A koszovói
műveletekre küelölt erők Fogadó Nemzeti Támogaüísát döntően Görögország (a görög nemzeti haderő vezetőinek irányíüísával) vállalta magára

és rendelliezésre bocsátotta repülötereinek és Thessaloniki kiköójének
létesitínényei!megsz€rvezte a gyors kirakodás és továbbhaladás feltételeit, Átlépve a görög-macedón haüirt a szövetséges erők saját mozgásbiztosíási rendszerükre hagyatkozhattak csak, ami azonban csak korlátozottaíl volt képes a rendkívül kevés számú jáLrható irrálrry műszaki előkészítésére.Különören Koszovóban jelentett szinte megoldhatatlan
feladatot a közutak romboltsága, az átkelőhelyek pusztítása következményeit enyhiteni és a menekülüíradatot mederben tartani, úgy, hogy a
katonai menetoszlopok céljaikat elérhessék, A háborus károkat szenvedett
műveleti területen nem működött a vasút, nem voltak (még ma sincsenek)
biáonságban a közuti és vasúti műtárgyak, továbbá akadályozta a mozgást
a letelepiiett aknák ismeretlen mennyisége. Ebben a helyzetben elsődleges
igény jelentkezett a mozgásbiztosítás műszaki tárnogatására.

A szerb és albri,n csapatok klasszikus példáját adták az ellenség mozgékonyságát akadályozó feladat végrehajtásának a műszaki zárak léteiítésével,ielepítésével.A szövetségesek igényei a műszaki zárak, a íele,
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pített aknamezők felsámolására irányulhatnak a műveleti területekén. A
tulélő képesség fenntartá§át és fokoását képező igények a személyi ál_
lomány, a technikai eszközök és anyagi készletek megóvásához kötődnek,
melyek ábori erődítési épitrrrényekkel, álcázással, speciális műszaki rendszabályok bevezetésével érhetők el.

Összefoglalva a szövetséges erők műszaki támogatási igényeinek
döntő resze a mozgatáshoz és a manőverek sikeres végrehajűsához
kötődik Az említett péld;ákból következtehi lehet anq hogy a három
különböző időszakban (béke időszak, válság, minösített idószak) eltérő
terjedelmű igényekkel számolhatunk és figyelembe kell venni a végrehajkOrülményeit, feltételeit, melyek haással vannak a
műszaki támogatr{s szervezeti és erófonrás szükségletére is.

ás teljesen különbözó

Azok a közös gyakorlatok, melyeket béke időszakban fol}.tatunk a
törzsek összekovácsolásán, a nemzetközi együtínűködésen kívül aá a íó
célt szolgálják, hogy teremtsük meg mindazon képességeket, gyakoroljuk
be rnindazon eljárrási formáka! melyekkel a válság és a minősitett időszak
soriá,rr a műszaki támogatás eredményessége garantáIható.

il.
A mozgások
A szövets€es

és manőv€rek

MH erői

műszaki támogatásának

és eszközei

c§apatok mozgását támogató erők és eszközök

A hazankba érkeá csapatok közúti mozgatásiáioz elsősorban az autópályák, autóutak és a föútvonalak kerülhetnek kijelölésre. Ezeken az utakon egyrészt a forgalom irányiüás rendszeret, másrészt a műszaki helyreállíüís-,mentes erőit szükséges működtetni béke időszakban.
A forgalom irányítás rendszerének csúcsán a Nemzeti Mozgás Koordinációs Központ (NMKK) áll, melynek ft feladata a katonai szállít-

mányok mozgaásárrak irányínísa, útvonal engedélyek kiadása, valamint a
közúti mozgások összehangolása a nemzetgazdasági szállíásokkal és az

egyéb katonai mozgásokkal. Az NMKK fogja Ossze azEllenőnő Á*ezető
Pontok (EAP), a Diszpécser Pontok (DP) rendszerét, valamint a forgalomszabályozásra kijelölt katonai erők működtetését, melyek feladataikat a
polgáti közigazgaási-, rendvédelmi-, közút fenntartó szervekkel szoros
együttműködésben végzik.
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Vasúti sállíüísok vonatkozásában a koordinálrást az NMKI( az MH
Katonai Közlekedési Központon (MH KKK) keresátil valósítja meg. Az
MH KKK szervei (Területi Közlekedési Parancsnokságok, Vasúhíllomás
Katonai Parancsnokságok, Repülőtéri Katonai Szállítás Ve;:töség, stb.) az
orságos közlekedést irányító szervezetek bázisaira te!,:ptilve képesek
megfelelni a veliik szemben támasztott mozgás koordinációs, tervezó és
szervező követelményeknek.

Az erők mozgatásának további összetevói
A múszaki tfunogaü,ási rendszer érintett elemének feladatrendszeréből
kiindulva hét pontban foglalható össze a mozgás különböző területeken
történö üímogauísa, melynél alapvető kiindultisi pont, hogy Magyarország
területét két nagy európai folyó a Duna és a Tisza háromfelé szeli. Ezen tul
haWanra tehető az olyan folyók és mesterséges csatornák szíma, amelyek
az állandó hidak rombolása, vagy az ellenség által lezírása es€tén meggátoljrák a csapatok mozgását.

1.) A vfui akadályok teküzdesérc r.endszer€sített hídépítőalegységek képessegeit az alábbi adatok szemléltetik:

Az MH-ban rendszeresített PMP szalaghidak alapvetően a Duniin
és a Tisán biztosítjrák az átkelést. A hidak maximális teherbírása 60 t. A
a,)

hidkészletből 40-180 t-ás kompok alakíüatók ki, melyekbőI leggyakoribb
a 80 t-ás komp változat.

Az MH készletéből eryidőben kialakítható 3 db Tiszai és 2 db Dunai
híd. A Dunai híd 2 készletből, a Tiszai híd 1-1,5 készletből tevődik össze.
(Ery készletből kb. 220 fm híd építhető).
b.) A keskenyebb akadályok leküzdésére van rendszeresítve a TMM3 típusúhídrakó felszerelés gépkocsin. Egy készlettel - ami 4 db 10-10 fines elemekból áll - 40 fin szeles és 3 m-nél nem mélyebb akadály küzdhető
le. Teherbírása 60 t.

c,)

A harckocsiá

alerységeknélrendszeresített BLG-60

M

típusú

hídvető harckocsi a mélységtől firggetlenül 20 fm szeles akadályok leküzdésére alkalmas. Teherbírása 60 t. Maximálisan 3 készlet egymásra helyezésével mintegy 3 m mély és 40 fin széles akadály hidalható át.

d.) Az átlagosan 3-5 m-nél nem mélyebb folyókon és csatomákon
történő átkeléshez a műszaki alegységek alacsony vízi hidakat építenek,

Ezek rendszeresített eszközei az USZM-I és az |JSZM-2 típusúhídépítő
felszerelések. A hidak lehetnek tiszia fahida( vary úszó elemekkel kóm_
bináItak. Teherbírásuk 60 rás,

i

könnyebb cepjámű és feglverzet, valamint a személyek átke.. . ".)alkalmasak
lésére
a KD-84 típusúkönnyü deszant átkelö készleLk. Épír
hetö belőltik maximum 25 fin eglrpályás és 9 fin kétpályás úsá gyaloghidak, továbbá 6 t-ás komp és 2{ől 6 t-ig deszant átkeiő Ósónakok.

Mint befogadó országnak tényeges szimíásba venni, hogy a hídaink
maximáIis teherbírása 60 t, A NATO tagáIlamok egyes páncJíozott harcjárművei (Leopárd hk, Abrams hk) kb.lO t-sat<, jiert iel kell készülni,
hogy az átkelőhelyekjelek-jelzései egyénelmüenje|ezzék a teherbírást. Tehát,

mint befogadó o1szígnak úgy kell megszervázni a csapatok mozgátsá!
hogy a jelzett problémát feltétlenül szi,rnílísba kell venni.

_ 2) A nűszaki csapatok feladata, hogy a mozgáshoz lótrehozzanak
kerülő utakat, megépítsékaz ideiglenes mo"grispátyákat 1utakat,
hidakat) és javítsák a megrongálódottakat Ezekei a feladatokat az
útépítőalegy_segek

és a

belőIük létrehozott mozgásbiztosító osztagok és

csoportok (MBO) hajtják végre rendszertsített eszközeikkei és a
helyszinen talált és a lebiztosított anyagok felhasználásával.
rolbolt.9tak helyreállíásrának eszközei
,buldózerek,
. .|,
önjáró útprofiloák,

torok, stb.).

tömödtő

a rendszeresített lánctalpas

eszközök

(úthengerek, lapvibiá-

A megkerülő utakat akkor építikki, ha az eredeti út helyreállíásq
vagy mentesítése hosszabb időt vesz igénybe, mint a megkeruló út kiépítése.A c§apatm ozgások álcázásáraé- . : éIetképességme-góvására szin_
tén nagy gondot kell fordítani.
3)_|, veszélyes terüIeteken
sorrendbe kell végrchajtani:

.

töriél; *l.,,latinozgásokat az atábbi

a veszélyes terület felderítése, (páncélozot| műszaki felderítő

jármű, aknakutató gépkocsi és kézi készülékek felhasmálrÁsával);

. az akadályok megsemmisítése (harckocsira
szerelhető úololappal,
vagy hengenel, kerekes nyújtott töltetekkel, stb.);

.

álkelőhelyek kitűzese (NATO kompatíbilis veszéIyes teriilct
kitűző és átjáró nyitó kószletekkel);

az_
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.

a szükséges talajegyengetési, feltöltési és tömörítési munkák el-

végzése,a csapatok mozgékonysága érdekében.Ennek eszközei
ugyanazok, mint a rombolt utak helyreállíásánál felsoroltak.
4.) A nem robbanó akadályokkat leárt terepszakaszon es utakon
történő mozgás biztosítrisa magában foglalja:

'

a harckocsi árkokon átjáró készítéstbulldózerekkel és nyompálya-

'

a harckocsifalak robbantással való lerombolását, majd bulldózerekkel (BAT_2, gyorsjáratu lánctalpas bulldózer) az átjáró elké_
szítéset;

blokltos elemekkel;

. az utaka telepített fatorlaszok
akasaók) eluívolítását.

Ez

törtónhet

bolással-

és egyéb akadályok (pl. harckocsi

nagy teljesítményű bulldózerekkel, robbantással, dara-

5.) A csapatok mozgása műszaki támogatásának alapvető feladatai és erői. Elhelyezkedésük a hadrendben:

.

a műszaki_felderítő csapatok az oszlop elején, vagy az előtt
mozognak a terepviszonyoktól és a feladat jellegéből adódó
ü{volságban (kb. 5_40 km);

.

'
.
.

a felderített moz9ást Eátló akadályok leküzdésére speciális csoportok vannak kialakítva a műszaki alegységek állomrinyából;
a különféle akadályok elhádü{sában az akadály -elhárító csopor-

tok (AECS) vesznek résa;
az utak biaosításá,ra, a hidak építéséreés üzemeltetésére út- és
hídépítőcsoportok @HÉCS) vannak rendszeresítve;
közvetlen bizosiásának segítéséremozgásbiáosító osáagokat (MBO) hoznak létre.

a csapatok mozgásáLnak

A műszaki speciális osáagokat és csoportokat úgy kell a hadrendbe
elhelyezni, hory a legrövidebb időn belül alkalmazhatók legyenek.
6.) A Fogadó Nemzeti Támogatás egyik alapvető feladata a c§apatok mozgásának ámogatása. Ana kell készen állnunk, hogy a hazai vi
szonyok jobb ismerete miatt a mozgás üimogaása ci,-rntően az MH-ra
hárul. Ezért fel kell készülnünk az érkező NATO csapatok fogadására
és a széttelepülósük mozgásának biztosíttísára, melyeken belül az
alábbiakat célszerű szem előű tgrtani:

a.) Ha csapatok vasúton érkeznek, a fogadó állomástól a kijelölt bázisig vagy terepszakaszig az elózőekben már ismeítetett módon ki kell

tűzni a közlekedési utaka! be kell rendezni az átkelő helyeket és alkalmazni kell a NATO STANAG szerinti elöírt nemzetközi jeleket és jelzéseket,
A trimogató műszaki szakalegységeknek szükség esetén elő kell segíteni és
biztosítani kell a csapatok mozgását,
b.) Azok a csapatok, amelyek közúton lépik át a haárt a haüírtól kell
elvégezni az előáekben felsorolt feladatokat.
c.) Légi szállíás esetén a repülőtér műszaki alegységeinek biztosítani
kell a repülőtér felsálló mezőinek és a közlekedő utaknak a megfelelő
állapotban taftását. Az esetleges rombolások esetén a repülőtér javító

szízadnak a rombolt útszakasznál már leírt eszközökkel és technológiával
a felszállópálya javítását el kell végezrri. Az ideiglenes helyreállíásként a
tölcséreket befedik nagy szilá,rdságú előre gyártott üvegszálas műanyag
elemekkel. A csapatok széttelepítésea már ismertetett módon történik.

Mind a hrárom esetben a téli viszonyok nagyobb figyelmet, fokozottabb igénybevételt jelentenek. Vannak olyan feladatok (pl. hídépítés,
fagyott
talajba aknazárak mentesítése), amelyek nem, vagy csak korlátozottan
hajthatók végre.
7.) Egyéb figyelembe vehető manőverezrósi lehetóségek:
a,) A hajózható vizeken a mozgás biáosíása, a folyami flottilla alegy_
ségeinek a mai napig még élö feladat. Az aknamentesítő hajók (AM) és az
aknásznaszádok (AN-2) biáosítják, hogy a vízi úton érkező csapatok és
anyagok eljussanak a berendezett ideiglenes, vagy állandó jellegű kikötőkbe, ahonnan a csapatok mozgásainak biztosíása a már leírtak szerint

történik.
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b.) Egyes speciális esetekben az alerységek folyókon történő átkelése
(manőverezése) történhet kétéltűpáncélozott deszant átkelő eszközökön
(PTSZ-M). Egy rlarab lránctalpas úszóeszköz egy szakasz élőeró, vagy
maximum 10 t anyag és technika átsállítására alkalmas,
Természete§en a műszaki csapatok feladata a saját és szövetséges csapataink mozgekonyságának támogalisával p:irhuzamosan az ellenségrcs
Ösapatok mozgásának akadályoása, mely részletes kifejtése nem a jelen

cikk

feladata.

m.
A mozgás és manőver támogatás igényeinek
és Maryar Honvédségen belüli lehetőségeinek összhangia
Béke időszakban a szövetséges csapatok mozgásának - manövereinek
üárnogaüísába elvileg az MH teljes lekötetlen műszaki erő-eszközei bevonhaóak. A bevonható e§zközök arrinya üermészetesen eryre romló tendenciát mutat a vállság, illetve a minősített időszakokban. Ahazánkba érkező
szövet§éges csapátok (kontingensek) nagyságától ffiggően (harcászati
szinó-, vagy hidműveleti szintű kötelékek) az MH kötelékben lévő,
itletve önálió műszaki alerységei, erységei beavatkoásával az igényeket
megközelítöen szimolni lehet.

MIT IS KELL ÉRTENI AZ IGENYEK KIELÉ,GITÉSEALATr ?
A.) Először a mííszakierők lehetőségeit viagóljuk meg,

l.) Képesek vagyunk elvégezni az uta\ hida§ repülőterek ter-

mészete§ és mesterséges akadályainak feldefitését

A

a páncélozott müszaki felderítő harcjrá,rműveklrel

'

aknakutató felszerelésekkel gépkocsin (DIM-M);

'

egtéb normlás műszaki feldedtó fe|szerelésekkjl és műszaki harcanyagokkal.

műszaki felderítés szervezetei a műszaki feldedtő alegységek

(század, szakasz, ruj),
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(MTLB-U);

'

2.) Lehetőségünk van biztosítani a hídvetó barckocsikat (BLG},
valamint a hídvető felszereléseket gépkocsin (TMM3), illetve az egyób
normás felszereléseket és műszaki harcanyagokrt.

Ezek szerveznteí a fegy,vernemi csaFatorholl ierrdszeresített műszaki
alegy§égek.
3.) Megoldhatjuk a hadiuta\ hadilririak tipitésót, ttrvribbá a békében létesített utak és hidak rombokísárra!, teiyreállítását.

Ezen feladat eszközei a rendszeresített út- ú§ híclópíiő eszközök (lánctalpas bulldózerek, önjáró útprofilozók, útheirgtrek, ciilipverők, fakitermelő és megmunkáló gépek, úszóhidak, stb.), végrelrajtó eriii a műszaki és
feglvememi csapatok út- és hidépítő alegységei.
4.) Segíteni tudjuk a támogatott c§apatok lehetősógeit meghaladó
akadályokon való áthaladást. Erre felhasználhatóak:

. az aknunező felderítő és átjáró nyitó gépek, eszközök (DIM-M,
VALLON, SCHIEBEL, stb.);
.

a korábban felsorolt út- és hídépítőeszközök;

'

az utak és veszélyes terü|etek kitűzesének eszközei;

'

állásépítö gépek a körletek berendezésére.

. aknamentesíó eszközök;
Az áthaladás üímoga!ísárrak szervezetei a műszaki és a fegyvernemi
csapatokhoz rendszeresített uüisz alegységekból szervezett felderítő és
akadály elhárító csoportok, továbbá az út- és hidépító alegységekből szervezett út- és hídépítőcsopoítok (UI{ECS), valamint a mozgásbiztosíto osztagok (MBO).
5.) Ma még lehetőségünk van hajózható vizeken a mozgás hadihajós biztosítására, melynek szervezetei a Honvéd Folyami Flottilla
alegységei.

A Légierő Vezérkar alárenrleltjei állományában meg vannak a
repülőterek felsálló páIyáin, iltetve közlekedési útjain történő mozgá§ok támográ§ának szervezetei, melyek eszközei:
6.)

.

a repülótéri seprő, fuvó és porszívó gépek;
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'

téli repülőtéri mozgást biztosíó eszközök
tók, vegyszeres jégtelenítők);

'

a rendszeresített eszközök

(hómarók, jégolvasz-

között megtalálhatóak a rombolások
helyreállításának gépei és eszközei (bulldózerek, kotrók, tömörító eszközök, betonkeverők, aszfaltterítők).

A fenti technikai eszközöket működtető szeívezetek a repülőtéri rombotásokat helyteállító század alegységei, valamint a repülótéri karbantartó
szÁzadok7.) Képesek vagyunk az ideiglenes helikopter leszállóhelyek berendezósére, melyet a szakalegységekből létrthozott speciális munkacsoportok végezhetik el a rendelkezósre álló íiildmunkagépekkel és íö-

möfitő eszközökkel.

8.) Szükség e§etén vízkitermelést és tisztítrist folytathatunk a
rendszeresített viztisztitő állomásokkal (ZENON, mini ROWPU,
!'FSZ-2,5). Ezek az eszközök a műszaki csapatok vízellátó alegysé
geibe rendszeresítetteli;

9.) Részt vehetünk a tábori infrastruktúrális tevékenységek
műszaki támogatásában, melyet a műszaki szakalegységekből létrehozott munkac§oportok tudnsk elvégezni a íiildmunkagépekkel, fiildfúrókkal, ároluísó gépekkel, tábori világító szerelvényekkel és erődítési-, álcázrisi anyagokkal ryors drótakadályokkal.
Az igények kielégítésesorán a műszaki szakcsapatok együttes tevékenységévelkell szímolni, hiszen az 1-9. pontokban vázolt feladatoka a
szövetségeseknek hasonló műszaki csapatai vannak, mint az MH-nak.
Több NATO orságban jelentős fejlesztések folynak a korszerű könnyűszerkezetes és támogató hidakkal (ezekkel találkozhatunk a Dél-szláv területeken rombolt műtárgyak kiváltásánál, melyek közül legeklatánsabb a
Mabey Johnson hidak telepítésea 30-50 méteres terepakadályok áthidalására), továbbá a veszélyes területeket mentesító eszközökkel, valamint
a rombolt utakat gyorsan és hatékonyan helyreállító útelemekkel kapcsolatosan. Ezen tulmenően korszefiisítik a nary értékűprincélozoft gumikerekes és lánctalpas műszaki eszközeiket, amelyeknél egyik leglényegesebb alapkövetelménynek tekintik az önálló mozgásképességet oszlopban.
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Lényegében a szövetségesi mozgiis-manőver támogatísi igények és a
Magyar Honvédséglehetőségei között - a műszaki a|egységek, egységek
képességei vonatkozásában - nincsenek áthidalhatatlan szakadékok.
Különösen a béke- és a válság időszakában jellemző, hogy a honvédségi
erök szinte maximálisan bevonhatók a mozgás támogatásába, míg
minősitett időszakban ez a felgdatrendszeí nagy valószínűséggel szűk
keresz§netszetet fog jelenteni mincl a küldő nemzetek, mind a fogadó
orság szempontjából.

B) A közúli komenddns

bizlosítlís feladataí

A műszaki támogató erőkön kívül nagyon jelentős feladat hárul a
közúti, vasúti mozgatások gyakorlati szabályozlisában, biztosításában
órintett közúti komendáns erókre, illetve a vasúti és közúti szállítmánykísérőalegységeke. Nem szabad azt a ténrt szem elől téveszteni, mely
szerint katonai oszlopokat, szerelvényeket csak katonai szállítmanykíséíő
alegység biztosíthat.

Az érintett állomány előttjól ismert, hogy béke időszakban a Magyar
Honvédség nem rendelkezik központi közúti komendáns szervezetekkel és
az mellett nagyon csekély azon katonai szervezetek sáma, amelyeknél
(vezetésbiaosító szervezetek) néhány komendáns alegység működik.

Ez a helyzet természetesen kedvezőtlen a tartalékképzés,illetve még
inkább a szakmai felkészítésvonatkozásában, hiszen a közúti komendáns
feladatok erői és eszközei nélkül nem képzelhetö el az erők felvonultatása,
a létfontosságú hidak, műtárgyak biaosítása, a kijelölt úivonalakon települt Diszpécser Pontok rendszere á|tal szabályozott mozgás végrehajüísa,
valamint a forgalom szabályozás működése.

A közúti komendátts biztosítás kifejezetten katonai felada! melynek
nagy része béke idószakban is harcfeladatnak tekinthető. Ezt támasája alá
a fegyveres szállítmanykísérésés őrzés, a közúti és vasúti műtáLrgyak védelme, a katonai oszlopok, szerelvények mozgásának szabályozása az
és a Diszpécser Pontokon, valamint az útvo-

Ellenőrző Ateresztő Pontokon

nalak és települések jelentősebb pontjain.

Ha a szövetséges csapatok felvonultaü{sanak és a saját csapatok mozgásának közúti komendáns biztosítasi hátterét elemezzük feltétlenül ki kell
hangsúlyozni, hogy béke idószakban problémát jelent a szervezeti elégtelenség, amelyhez még kórosanjárul hozzá a felkészültség hiánya. Ez a kri-

tikus helyzet mindenképpen siirgős megoldást igényel. Igaz ez annál is
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inkább, mert a válsig - és a minósitett időszak sonin csak "M" űlján
tudjuk a szüksegeshez közelíó közúti komendrins hátteret biztosítani.
Ebben a vonatkoásban az igények és a lehetőségeink távol esnek

egymristól, ami felveti az "ad hoc" megoldiáskeresés, va g a " kézi vezérlés",
vagy ha úgy tetszik a "lűzoltás" szindrómáját.

A Fogadó Nemzeti Támogatris képességeikiépítesénbelül eryértelrnű
feladatként fogalmazódik meg és áll előttünk a közúti komendans biztosíüís, valamint a sállítrnánykísérésés őrzés tevékenységi körök szerve-

zeti hátlerenek megíeremtése, majd az állomány differenciált felkészítese
a COP terekben rögzített konkét alkalmaási esetekre, Programunk már
van a felvonultatris vezerlésére(ADAMS Program), ami viszont csak a
, gyakorlati végrehajtó szervezetek megléte esetén töltheti be funkcióját.

Iv.

A múszaki támogatás megjelenése a haderófejlesztósi
cólkitűzósekben (FP) és a Védelmi Képességek
Kezdeményezésében(DCI)

A DCI és a haderófejlesztési célok külön-külön megfogalmazott célkitiízesei közül több érinti, illeWe átfogja a mozgékonyság, a mozgás biztosíás, valartrint a műszaki üímogatás fejlesztésének f€ladatait. Ennek
megfelelöen elöször a DCI-on belül található képességfejlesztési érdekű
követelmények tartalmát, majd mrásodsorban a haderófejlesaési célok (FP)
műszaki üárnogatísi elemeit szükséges megvizsgálni,
A.) HADERŐFEJLESZTÉSI CÉLOK

A haderőfejlesaési célok között szereplő haditechnikai korszerűsítés
területe magában foglalja a műszaki támogatrás eszközrendszerének korszerű§ítésétis, melynek lényege az alábbiak szerint íoglalható össze:
1.)

Kiemelt fontosságú programok között

a.; Út- és áIlásópítő gépek eszközök

b

szerepelnek:

eszerzése

A program célja ajelenleg rendszerben lévó elavult, korszerűtlen - többségébenlánctalpas - gépek leválása katonai menetoszlopban öná,|ló menet
végrehajtására képes, könnyen mobilizálható, kis és közepes teljesíünényü
gumikerekes gépekre.

A beszerzés növeli

a műszaki csapatok mobiliását, mozgás biáosíási
képességeit. A program kapcsolódik u NÁro t?a"io t".;l"rr::_:.*i
tesl célprogramhoz, de nem része. 2006-ig mintegy 60 db különféle
Út - és
állásépitő gép beszerzése tervezett 2,22 Úrd Ft &iékben.

e]

b.) Vízellátó eszközök

beszerzése

{ n3!ep

rejtesztési ajánlásokban (FP-2000) az interoperabiliüísi célsz€repel, hogy a zÁszlóalj szintű harcoló Úervezetek renö,^á]ő v.ízellátő képességgel.E feladat jegyében mrir megkez_
l:'í"":":l"k.
oooon
e_s.a Jelen_legi program javaslat alapján folytatódik
a korszerű víztlsztitó íélszer€Iések beszerzése. A program kapciolódik a
NATO haderó
fejlesaési programhoz, de annak nÓ- iérr". e p.ogr", k"."á"n
t: aU
víztisztító felszerelés beszerzése van tervezve t,i U-ra rt erte*hn.
,

.,

"
klnizesek
között

2.) Nagron fontos programok
a.) Eletképesség fokozása

.. .{ p.ogu.

keretében

a NATO követelményeknek megfelelő, az

életképesség_megóvását fokozó óvóhelyek, fedezékek,

gyo""t"ávor ir".

robbanó műszaki zárak beszerzése Í"*'rr"tt. Cer u1"".Jiyiirro.a"y
életvédelrni lehetőségeinek növelése. A fej lesztés eia"r.eÚ,i
i,Z Vra et
teliasmálása várható. A program kapcsolódik a NATO haderő -fejlesaési

programhoz, de annak nem része.
b.) Műszaki gópek eszközök

felújitása, konzerűsítése

Az MH alkalmazása szempontjából kiemelt jelentőséggel bíó, hosszabb
Tavon rendszerben tartható műszaki gépek felújítása
és kórszerűsítése van
tervezve a progíam keretében (pI. szalaghíd, híáépítőberendezések,
átkelő

,,

i program növeli az MH mobilitrását vízi és egyéb akadályokat
lekiizdő képességét.A felújítrisra tervezett összeg r,+ Uiá rt.

99p"k]:

c.) Robbanóanyag beszerze§

,,

a

lej.{rt szavatossági idejű, elavult - a kiképzés sori{n alkalmazott
és

harcanyagok, elsősorban robbanóanyag, gyutacs,
:l|TTl't. - műszaki
g)ruJtozslnór
beszerzése tervezett 55 M Ft értékben. Alápiető cél a
-'-''-kiképzés magasabb szintíi műszaki-, úechnikai tiaositi.r-'
^
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3.) Lehetséges programok
1.) Repülőtér karbantartó eszközök

2.) Felderítö és búvár eszközök

beszerzése

3.) Átkelő eszközök

korszerűsítése

4.) Világító eszközök

beszerzése

5.) Fakitermelő eszközök
6.) Hajók,

beszerzése z49MFt

beszerzése

usályok felújítása

143

M Ft

935

M Ft

l56 M Ft
228 M Ft
1.028

M Ft

Valamennyi alprogram a műszaki-, technikai biztosítrÁs hatékonyságának fokozásá|'a kiiebb, de korszenibb és alacsonyabb működési költséggel üzemeltethető műszaki gépek beszerzésétbiztosítja. Kiemelten keieltirk a repülötér karbantartó gépparkunk korszeríisítésetés a repülőtéri
rombolások gyors helyreállításához szükséges korszerű műszaki-, technikai eszközök be szerzését. Ez utóbbi feladat az FP-hez is kapcsolódik, de
annak nem része.

Reszleteiben:

A haderőfejlesztési cólok között megosztottan szerepelnek a szfuazfijldi haderönemet és a légierőt érintő műszaki fejlesztések. Ezek részle,
teibel a következőkel foglaljók magukban:
1,)

A szárazfdldi haderőnemnél

a.) Az EL 0040 célkitiizésenbelül az univerzílis műszaki íiildmunkagépe\ a ZENON víztisztító berendezéselr, valamint a GYODA,
műszaki harcanyag és búvrárfelszerelések fejlesztese van napirenden, Ezen
kívül a felajá,nlott zászlóalj harccsoport részekéntegy műszaki század
megalakítasát tervezzük.

Az EL 0041 keretében az a,) ponton kívül szerepel a hadinormás
felszertlése\ az aknatelepítő eszközö\ valamint a BTR-80 átalakítí§
b.)

fejlesáési feladata. Ehhez tartozik egy gl. dandár műszaki zriszlóaljanak
korszerűsítése.

c.)

Az EL 0045 feladat az ARRC (68. műszaki

dandárba) műszaki

ziszlóalja kialakítisa érdekében az a.) és b.) pontok alatti fejlesztéseket
kell végrehajtani, természetesen eltérő összegekkel.
d.) Az EL 102l célkitűzésa területvédelmi feladatokhoz kapcsotódik
és műszaki harcanyag beszerzésre irányul,
e.) Az EL 1027 celkitűzés tartalma a 2004. végéigbeszerzendő műszaki harcanyagokra (harckocsi akna) vonatkozik.

2.)

A légierőnól (IFG_98/I" 2000 szerint)

a.)

Az NA 4040 feladat

a repülőtéri kárelháríásra vonatkozik, melyen
műszaki gépek beszerzésére keűlne sor,

belül különbözö
b.)

Az EA 4258 feladat a légi reagálású erők bá,rhol bevethető harctéri

műszaki üámogatását foglalja magában és szintén műszaki gépek, felszerelések beszerzés ét tartzlmazza.

c.) Az EA 4ó11 feladat a ttizszerész alegység kijelölt személyeinek
kiképzéséttartalmazza.
d.) Az EA 4516 feladat a légi reagriló erők telepíthető tuléléstbiztosíó csoportjai felszerelésének beszerzését irányo"za elő.

e.) AzEA,4267 feladat a tíizoló_ és műszaki mentő szervezetek technikai eszköz szükséglete biztosíüisá.ra irrányul.
Mindkét haderönemnél a fejlesztési célkitűzésekmegvalósíása évekre bontott és 2006-ig tervezelt.

B) YÉDELMI KÉ,yZ9ÉGEKKEZDEMÉI,{YEZÉSE
l.) A DCI eryik fő területón belül - Telepíthetőség és Mozgékonyság

- jelentkezó feladatok:

'

azEG4004 taít^lma szerint Magyarorság igény esetén kiképzett
állomrinyt biztosít a szövetségi Közlekedési Koordinációs Központba

'az EG

(AMCC);

4100 alapján 2001. év végérefelállítjuk a NemzetiKözle-

kedési Koordinációs Központot (NM CC), ahol bizlosítjuk az

ADAMS

működését;
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'az EG

4000 egyik alpontja éítelmében200l. év végéreMaglar-

otszág igény szerint kiképzett személyi állomránl bi^osit, az
(Többnemzetiségú Össáadeónemi l,ogisztikai Központ)
Befogadó Nemzeti Trimogaás Koordiniciós Központjába (íINSCC);

MJLC

. az EG 4050 célkitüzes elérése érdekóben 2001. végére(penzüryi
lehetőségek fiiggvényében esetleg 2000. év végére) biztosítjuk a
szövetség ADAMS rendszeréhez történö csatlakozást ery végpont telepítésével,továbbá kialakítjuk a nernzeti mozgást koordináló autornatikus adatkezeló rendszeít;

'

azEA

'

nagyon lényeges célkitiizésazEA 4268, mely értelmében2006.
év végérelétrehozunk ery mobil aterységet (3 század és l sza,
kasz) műszaki kapaciüíssal a saját repülőterek támogaüísára;

.

kapcsolódik a műszaki trá,rnoga!ás fejlesáéséhez, hory az EG
4052 célkitíizesszerint 2006, végérekialakítjuk a nemzeti erőeszköz nyilvrirrtartási rendszerünket és ezzel képesek leszünk
adatokat szolgáltatni a NATO ACROSS (Európai íöparancsnokság erőforás optimaliáló szoftver rendszere) rendszerÉhez.

4267 szerint 2004. év végérefelállítrásra kerülnek a tüzvédelmi és a kárelháríto alegységek a repülötereken, biztosíwa
ezzel a repülőterek fogadókészségének helyrer{llítrásá1 valamint
a reagáló erők részérea te|epíthetőséget;

Lényeges a DCI feladatok taglalásánáJ kitémi anq hogy a DM- l célkitűzés szerint a NATo nemzeteinek fotytatni kell a polgári vasúti-, tengeri- és légi sállíó eszköók, a speciális rakodóeszközök és anyagok
i

génybevételének feltételeit,

Miní az a DCI követelményekböl es a haderőfejlesztési célkitűzesekböl látható konkret feladatok, konkrét idöpontokhoz kötötten kerültek
megfogalmazásra és elfogadásra. Az elfogadást a Honvédelmi Minisztérium előterjesztésében a Kormrá,ny jeglzi, melyen tul a legfelső szintű
NATO értekezlet témáját is képezi a célkitrúzésekvégrehajtásáLrrak
helyzete. Kötódik
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a műszaki ámogarás fejlesztéséhez is, hogy évről-évre

.

a Védelmi Tervezési Kérdóív (DPQ) keretében korrekt válaszokat kell
vázolt célkitrűzésekvégrehajtísi h elyzeteól.

adnunk az elözőekben

Nem szabad ugyanakkor megfeledkezni arról sem, hogy az éves jóvá,lragyott költségvetésnek megfelelő fonásokat kell tartalmauia az éppen
aktuális programok, célkitűések folyta&ísráLlroz. Ez minden sz<lvetséges

orságban hasonló evidencia amit _ mármint a betevezntt fejlesztési feladatok köttségvetesi hátlerének biáosítása - naryon komolyan vesznek,
hiszen csak íry tudják realiálni, illewe csak így leheí realiÁlni a gördülő
tewezésí.

v.
Következtetések és aj ánlások
Vitathatatlan tény, hory a műveletek kezdete teljes egészében a
műszaki üímogatrás, azon belül pedig a mozgrás_mozgaás előfeltételei megteremtésének fiiggvénye. Szövelségi dofurinőlis alapelvek eglike rögzíri,
hogl a múbzaki tómogalás is a logiszfika rés7e, az a közlekedésí ttímogatóssal egtütt alkotja azt a pórusí, melynek eglik alapfeladata g szövetséges csapatok:

.

fogadó létesítményeinekelőkészítése(repterek, kikötők, haüírátkelő helyek közelében kiielölt körletek, vasúti kirakó állomások melletti körletek);

. fogadó létesihnényektől a települési körletekig (gyakorló terekig,
kiképzesi bázisokig) történő mozgás szabályozásao forgalom
irányíása (közlekedési szakfeladat), valamint az utakon vasúton
kirténő mozgás műszaki feltételeinek biaosítása (rárhatatlan
útszakaszok kiválüísa, műszaki mentés) ;

. települési körleten belüli mozgás feltételeinek előkészítése,
utak
(hadiutak) haszrrálhatóvá tétele;

.

települési körlettől

a műveleti

területre szükséges mozgás

segítése.

,

Az,alapfeladat a logisaikai v€z€téstől folyamatos rrihaLást követel meg
a közlekedési és a műszaki üímogató szervezeteke.
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E5rik következtetésként adódik

a

jelenlegi szervezetek szükségsze-

rű megfelelősége, hiszen mind a műszaki-, mind a közlekedési szervezetek
csak korlátozásokkal felelnek meg a követelményeknek. Különösen igaz

ez a minősített időszaki tíLrnogaási feladatok végrehajására, ami élesen
mutat rá a mozgJ.s trámogatasara hivatott szervezetek fokozatos elsorvaszüísára, a leszeriezések fövetkezményeire, lippen ezért lényegesek a vonatkoá DCI követelmények és a haderőfejlesztési célok megvalósítása,
melyekkel e téren megtöíténhet a felzáLrkózás.

Másik következtetes |ehet a fogadó orság kötelezettségének felértékelődése a beérkeű erők mozgásának elókészítéseés a gyakorlati segítése
terén. Mint azt a nemzetközi ryakorlatok tapa§ztalatai is mutatják a fogadó országok elemi érdeke fiizódik ab}roz, hogy az orság területén minden szövetséges csapatmozgás §zabályozottan és előkészítetten történjen. Ezzel biáosítható a saját csapatok mozgasának, a nemzetgazdasági szállításoknak és nem utolsó sorban a lakosság életénekzavartalansága, valamint
a természeti, kömyezeti kiárokozások megelózése.

További következtetés, hory a mozgás műszaki támogatásának fejlesztéséta gumikerekes műszaki gépekre, valamint a repülőtéri helyreál-

lító univerzílis eszközökre célszerű koncentrálni. Ugyanakkor meg ke|l
őrizni a meglévő hadihíd készleteinket és meg kell javítani azok hordozó
eszközeit.

Fontos lenne már béke idószakban a közúti komendáns alegységek
múködtetése, valarnint "M" esetén vasútépítőszervezet megalakitása.

Ki kell térni a Folyami Flottilla szerepére, mely egyedüli szervezet
ahhoz, hogy a Dunr{n való mozgás ellenőrzött és biztonságos legyen a magyarorsági szakaszon. Hiánya esetén egy sállítási ágról kellene lemondani
minősített időszakban.
Ajánlás

Á cíkkben Jeldolgozotl műszaki tómogatőson belüIi mozgds- mozgalás-manőver támogatás feladatrendszerél, lehető§égeít, fejlesztésének
irónyait ótfogó elemzés rtnd a műs7aki, mind a közlekedési szakáIlonány részéreajánloft, de az dltalónos logisztikai kérdésekel művelők
számára sem maradhal érdeHelen e téma.
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Felhasznált irodalom:
l.) Műszaki Támogatás ZNME jegyzet (teí]ezet).
2,)

Az
\!-0a
(Nyt.

épitő műszaki biaosíüís összhaderőnemi

szám:21196).

.

3.)

NATO Logisaikai Kézikönyv (1998. évi kiadás).

4.)

MC

5.)

334n
YC
jai).

doktrinája

319/1 1999. évi kiadás (NATO alapelvek és szervezési
módszerek);

t999. évi kiadás (A Befogadó Nemzeti Támogaüis
alap-

6.) Katonai gépkocsi utak előkészítése, építese,helyreállítrisa
és
iizemeltetése (Tansegédlet) KIsz 207'/ 58.
7,) Hadiútépítés(ZMNE Jegyzet) Nyt

,szám:734ll93.

8.) Hadi hídépítés(ZMNE Jegyzet) Nyt

. szÁm: 48l/610,

9.)

Hadeófejleszési céIkitűzések okmányai (intézkedések és
végre_
hajási tervek).

l0.)

A Védelmi KépességekKezdeményezése(DCI) megvalósítási
terve, valamint az LMl munkacsoporttl Idrotytatott?"t"J"t.r.

jegyzőkönyvei.
l

l.) Szárazftildi haderőnemi doktrina műszaki részei.
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A MAGyAR

KözrÁnslsÁc clzoasÁcr

rÉNyBzóINnr xarox.q.röLDRAJzI ÉnrÉxrlÉsn
Nagl Istvdn

l

A Magyar

KözLírsaság fóldrajzi helyzete, a közvetlen kömyezetétől
eltérő nyelvi kultuníja egy bizonyos fokú természetes elhatárolódást eredményezett, mely meghaározólag hatott és hat ma is szomszédainkkal való
kapcsolatainkra és magára az orság biáonságára.
Biztonság- és védelmi politikánk kedvezö külső fe|tételei a történelem
által még soha nem kínált lehetőséget nyújtanak számunkra ahhoz, hogy
vala-mennyi szomszédunkkal a jelenleg még fennálló problémák ellenére
is - valódi, tartós és kooperatív kapcsolatot alakítsunk ki. Ez a |ehetőség
nem feltételezésekennyugszik, hanem a térségvalamennyi országanak
egybevágó érdekén,azon, hogy megelözzük bármiféle feszültség kialakítását vagy katonai konfl iktusokkal fenyegető viszályokat,

Magyarorság Európa kis kiterjedésű országai közé ártozik a maga
93 030 km2 -nyi területével. Hazánk Közép-Kelet-Európában, a Kárpátok,
a Dinari hegység és az Alpok által körülhatárolt medencében fekszik.
Az elmúlt évek történései három szomszédos állam szétdarabo|ásához
Ez aa je|entí, hogy a korábbi öt szomszédos ország (melybőI
kettő kis - Ausária és Csehszlovákia, kettő közepes - Románia és

vezettek.

Jugoszlávia, egy pedig nagy területű volt - Szovjefunió) helyett hét szomszédunk lett. A széttagolás nemcsak a területeket, lakosságot érintette
csupán, hanem a feg;rveres erőket is, mely hazánk biztonsága szempontjából kedvezőnek ítéIhető meg.

Magyarorság ftildrajzi helyzeténélfogva kulcsfontosságú helyet
foglal el a Kárpát-medencében és Közép-Kelet Európában. Ebből adódóan
színtere lehet mind egy kelet-nyugat, mind pedig egy észak_dél, illeWe
fordított irányú haditevékenységeknek.Földrajzí adottságaink értékelése
alapján hazánk geostratégiai helyzete alapvetően kedvezőtlen. Ezt a
helyzetet tovább rontja az a körülmény, hogy hazánk nyersanyagokban,

l. Nagy l§tván mk, ómagy, MH LFl Feg}ryerzettechnikai szolgálatlónökég

energiahordozókban szegény, szükségleteink döntő hányadát

- köáük

a

naottechnlkát is_ - importból szerzi be, ezérl egy, a kömyézetünkben
kialaKulo íegyveres konlliktus esetén a stratégiailag fontos nyersanyagok
behozatala leáIlhat vagy jelentós mértékbentÓ.latoZOanut. UÉv-.r'uonutt
a tegyverzetre, haditechnikai eszközökre is.

o-"

A kedvezőtlen tényezőket a régió orságai belső (politi kai, gazdasági,
nemzetiségi) problémáinak megolárása,
igyrna.."i tOt.itt iet-

e. totgaranciák,
tup".oúioti* 1XO"ep_
9:.1111t,,:r*:Oa+ek,
1_J9qi9náiÉ
t_uropal
_K€zdemé ny ezés,'' Vseg rádi Négle k'', Alpok-Adria) reJ iO tehi:tősé€ek fiatékony kihasználása, l{nrO t"f.agunt ei vegsO
.oíon az cissz_
európai biztonság léhejötte ellensúlyozhaija.-

A magyar gazdaság helyzetének általános jellemzése
A Magyar KözLirsaság gazdaságának helyzetétjelen időszakban több
j:y:1? P"l/"|"]t összefiiggései határozzák meg. Ezen tényezők a
tortenelml elözmények, a. természetftldrajzi adottság, az
orszÁg'foldrajzi
elhelyezkedése, a termelőerők fejlettsége, a termilőeszkozoi
korsierűsé8e.,,,a társadalm,i
á
bete.
turpolitit"i
teoy""Ot,
.és.rulajdonvisionyot]
valamlnt a nemzetközi
gazdaság hatásai. Ezek közül állandónak iekintelőzmények, a természetfu ldrajzi adottság, az ország
§f:,1!í."_1"|rj
ToloraJzl
elhelyezkedése, míg folyamatosan váltomak a teriielőerők
éi
mlnósege, a uírsadalmi viszonyok, a bel- és külpolitikai
ténye::?"9"o*
zok es a nemzetközi

.

gazdaság hatásai.

jelenleg is - a társadalmi és fulajdonviszonyok,
a

1_'lqu.,qlídaság
bel"^, és küIpolitikai tényezők, a termelóerők és eszÍözök váliozása

kovetkezteben _ átalakulóban van. A társadalmi rendszerváltást
követi a
gazdasági rendszerváltás is, elkezdődött és jelen|eg
is ioiYit< a szociaIis
|:afta:lasáq kiépítése,a gazdaság tulajdoni és tulajdonosiszerkezetének
1r1'1k]lu|r.l.A kömyezeti.inkben bekövetkezett ü{rsaáalmi változások által
feltételek rohamos változása felszínre hoÁa a gaz111*i': |ú],eírdisági
oasag
JovedelemtermeIő képességénekés a meglévő kapacitások kihászvoltát, melyet súlyosbít a múszaki-téchnológiai lépés"|*::."y
a. világgazdaságban bekövetkezett térvesztésünk,
elavult
lu*uyT!
t9.rz árszerkezetből, valamint az oíszág etadil11T:|",1,.,qk*íP2\
;t,
eredő
a.kelet_euópai orságokkal és főIeg a FÁK
:ijT:íFlPu]tolytatottinfláció,
allanok(al
kereskedelem volumenének visszaesése, a belső
pénzügyi helyzet kedvezőtlen áIlapota.

r::TT,|

L
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1989{ől érzékelhetó volt a gazdaság területén a recesszió, amelynek
következménye a bruttó nemzeti termék mennyiségének tendenciózus
csökkenése, mely 1992-re az 1989. évibez viszonyítva mintegy 20-25 %kal lett kisebb.

A magyar gazdasfu általános helyzetét, fejlődésének tendenciáját a
bruttó hazai termék (GDP) indexének folyamatos csökkenése is jellemezte, azonban ez a tendencia a gazdasági intézkedésekhaüísára az utóbbi
években megfordult és növekedése jól látható az l.sz táblózar adatai
alapján.
A magyar gazdaságban a csökkenő tendencia ellenére is az ipari termelés meghatározó, melyet kiegészíta meógazÁaság és erdőgazdálkodás.
A fentiekből az is következik, hogy a magyar nemzetgazdaság jellege
szerint ipari agrár jellegű,

Fejlettségéttekintve gazdaságunk a közepesen fejlett országok gazdaságával vethetö össze, termelékenység és az egységnyi termék előállításához szükséges energiaszükséglet tekintetében elmaradunk az európai
(föleg nyugta-európai) országok többségétől.

A maryar gazdaság stratégiailag fontos ágazatinak helyzete
Az orsaíg közlekedési helyzetének érlékelése
Magyarorság közlekedóshálózatából az orság védelme biztosíüása
szempontjából elsösorban a köáti és vasúti közlekedésnek van kiemelkedó szerepe, amely alapvetően kielégíti a Maryar Honvédség csapatainak
igényeit. Mind a közúti, mind a vasúti hálózat centrikus elrendezésű, mely
növeli sebeáetőségüket. A közúthálózat térbeli elrendeződése a gyérebb
hegyvidéki útsűrűségellenére is kielégítia katonai követelményeket. Problémát jelent az egyes műtárgyak (hidak, átereszek) kis teherbínísa.

A

vasúthálózat a legtöbb irányban parhuzamosan követi a köz-

úthálózatot, ezért egyes csomópontjainak, szakaszainak rombolása esetén
a szállitásokat a közútra lehet áttenni, Térbeli elosdása alapvetően
megfelel a vá,rható szállíási igényeknek, A sállítások 1997 - 1999. közötti alakulását az 2.sz ttíblózat taríalmazza.

Mindkét közlekedési hálózatra kedvezötlenül

hat a Budapest-cent-

rikusság, a Duna és a Tisza hidak csekély szrá,rna (elsősorban minősitett
időszakban), ezért nagy gondot kell fordítani a közlekedés (csapatmozgások, anyagszállí!ísok) folyamatosságának biaosításáLra, a Duná'hidak él a
fő közlekedési csomópontok hatékony védelmére és rombolásuk esetén az
átkelési feltételek megteremtésére, vagyis a műszaki csapatokat olyan
mennyiségű és minőségű átkelési eszközökkel kell ellátni, mely lehet3vé
teszi a hidak rombolása eseten is az átkelés gyors végrehajtását.

Hazrink repülőtér-hálőzata területi megoszlása követkeaében biztosítani tudja a légierőnek a védelmi követelmények szerinti telepítését,
megóvását és az agresszió elháríásából adódó feladataik végrehajása
közbeni manővereket.

Az ország szinte egész területét behálózó csővezeték hálózatok, iizemanyag tírolók biaosítjak a késztermékekközvetlen feitöltésének lehetóségeit, a csapatok üzemanyag igényei szerint.
Az országos csővezeték hálózat

a csapatok számára az adott csomóbiáosítja
mind
a
közúti,
mind
a vasúti tarnálykocsikba, a harcP9ntokon
járművekbe (gépjrárművekbe) eryes becsatlakoá helyeien való közvetlen
t z€manyag
vételezéséneklehetőségét, ezért védelmük elsődleges feladatok közé tartozik nemcsak a hadsereg, hanem a gazdaság és-a lakosság
szempontjából is.

Az ország energiahordozókkal való ellátottsága
strategiailag fontos energiahordoóként
.kőolajjal,
.A.
a foldgíuzal

kell száLrnolni a szénnel, a
és a villamosenergiával, amelyek megoszlását az
I.sz. grartkon mutatja. Az l990-es évek eléjén Magyarorság Jgyoldalú és
igen nagyarányú energiaffiggőségb en á|lt az akkoii Szovjeiuniótól. Ezen
9ry9t{a]t9ag oka, hogy vezetékes energiahordozó kapcsolataink - az
Adria kőolajvezeték kivételével _ csak keléti irányban épültek ki.

Az 1990. évi rendszerváltoást követő politikai. eazdasási és ársadalmi átalakulás energiapolitikánk újragonáolását. éia piaclazaasági
követelményekhez történő igazíásátt igényelte. A magyar enerp[apolitik"a
széleskörü szakmai, társadalmi, politikai eg5zezetése[it köveúen 1 993ban került elfogadásra.
A magyar energíapolüika íőbb alapelwí

.

a kövelkezők voltak:

az energiaelláüis biztonságrának a megőrzése, fokozisa érdekében
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az egyoldalú energiaimport-ffiggés mérséklése,az energia beszerzés diverzifrkálas4 technikai-mennyiségi feltételeinek megteremtése; a stratégiai készletek, tartalék kapacitiások növelése,

. az

energiatakarékosság szerepének fontossága, az energiahaté-

konyság növelése , eáltal a magyar gazdaság versenyképességének fokoása,

.

a kömyezetvédelmi szempontok érvényesítesemind a meglévő
energia-termelő- és foryasáó berendezéseknél, mind

a

jövóbeni

fejlesáéseknél,

'

.

a legkisebb költség elvének - a versenyelemek fokozatos

bővítésé-

vel - érvényesítéseaz energiarendszer fejlesztésénélés működtetésénél,

piackonform szervezeti, tulajdonosi, közgazdasági ésjogi szabályozási kömyezet megteremtése annak érdekében, hogy az energiafogyasztók védelme megvalósuljon, és a magyar energiagazda§ág fokozatosan képes legyen alkalmazkodni a majdan kialakuló egységes európai energiapiachoz,

. a szénbányászat helyzetének rendezése a nemzetgazdasági szempontok előtérbe helyezesével,

. az energetikai döntéseknél és az ezekhez kapcsolódó államigazgaüísi eljrá,rásoknál a nyilvr{nosság szerepének fokozás ai az adot7
döntésekben, eljárásokban közvetlenül érintett társadalmi
kömyezet véleményéneka figyelembevétele,

Az 1993, évi magyar energiapolitika alapelvei, stratégiai céljai az
európai integrációs törekvéseinkkel, a piacgazdaság megvalósulásával, a
verseny mind szelesebb kiterjesztésével vannak összhangban, Az 1993ban elfogadott energiapolitikai alapelvek, stratégiai célkitűzésekma is
irrfurymutatóak. Az otszág energiamérlegének (termelés, felhasználás)
alakulását a J.sa tdblózat és az 2 - 3.sz grafikonok mutatlák.
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. Az

ország teríileténviszonylag nagy mennyiségben megtalálható
a szén, iíleúa ;;énte;;t,i.]a, rÖso-u. eu"t
energiahordozók felhasznáIása t".ili"ien U"tO"átr."""tt
|özepétől "7
uartozások miaít
I990+e t7,6 millió tonnára csött"nt
eui."entitermelés,
amely a felhasznált primer energiahordoák ZS n-at teá
i A szénvagv^^l|li:::9" -,a világátlaghóz képest - a, kedvezőil.n!"otOgi"i, g""da"€t körülmények miatt igen magas önköltséggel
történ-ik, A szénter_
melés l998-ban l4,5 millió ionna vótt,
; i!6Ó-h" z-klpest tl %-kal
primer. energiahordozÁ

".i

csökkent.

Az

l990-es évek közeoén jelentős.m_ennyiségű, 1.96ó,000
t kóolajat
rutagaa iermeltek ki a'hazái r.ent,ia.osen ...ok"e.
'r.3"U;n.rnek
ből. A,z ország területén eddig. kiépítetl gár;kb"ir;
vezelékrendszer a Szovjetunió, illewé utódáIlamai irrinvaUJt
ió millió Vév
és 6. l 76.000.000

*:

kőolaj. l0-12 milliárd;r le" rtrala, ts-io ,iirá?i"-iá"i""i
származék
sállítási kapacitással rendelkezik. -Nyilvárrvaló, r,ogY u hur"'i-'fogyurrtírt

tekintve a hazai szükségletek teljes kielégítéseáeiái
Ér,Jo.iitinr. nyn*
nagyobb mennyiségű szénhidrogén bérsiáIlításri,ra is.

o laj- és gázkészletei v iszonylag jól felLír.
^,. Yglu"d$or.Magyarország
lák,
nem valószíl_u, hogy a jövöben jelentősebb lelóhelveke"t
talá|nak.
Ennek köVetkeaében a 90-es évek sorr{n az olajtermólés

csökkenti.

Jelenleg az_olajkitermelést a másodlagos_kitermelésie-lj'á.ái"ii"Jl
-U"iyn;Uso.,
nek részaránya 20 %. Harmadlagos -eljárrlssal
"raviszenJioxid'oq
vegyi módszer) a kitermelt mennyiség 5 %_a kerülr
; fei;zí;;'

megfelelóen a hazai termelés összességében mintegy
,l.zo t,Íi,1''."kr+
". mllllo tonnára (l998-as adat) tehető, ami u mugyaro.siági fogyasaás
20. - 25 %-át klenti. A kitermeli ol"; ,;"o.el"'[iiáio,
re",.rlalmú és magas kihozatalú.
"Ü.i""y
Az. országjelentós kirolóténel. rendelkezik.
A kőolaj minl primer
energiahordozó készleteáerő. a jelenlegi lészietel'u

|:ry:':,l^O*:",'i

2,9-10. nápra

-

ele

geridőe

k,

r,Jui"iigyur.ra.
ryn.[ lO' napra való

Teleme|ese - mlnd "!
"."
stratégiai, mind üzleti meggondolások
miatt _ kövewe a
nyugat-európai országok gyakorlatát elkerüúáetlennek
H;;ii

.

A. kóolaj és származékai tárolókapacitásának
90 napos szintre történő
növelése esetén a készletek széttagoit ern"Iy"iJ.en"t
liiny-Ö'j, gu"-

daságossági meggondolásokat fetteiien

e§eáetni;;üi;r;!;-'

" "
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A hazai földgázkészlet az olajhoz hasonlóan a teljes feltárás hatánfu:
van, újabb nagy hozamú mezők termelésbe vonására kevés a remény, sőt
a hazái termelés csökkenése várható. A hazai megkutatott és bizonyított
ftildgrázkészletek nagysága kb. l23 milliard m3

,

A hazai szükségletjelenleg évi 10- 11 millirárd m3 körül alakul, amelynek az elkövetkező évek sorrin csekély mértékűemelkedésére kell szrárn!
tani. A ftildgáz kitermelés az 1998. évben 4,2 milliárd mJ volt, ami aá
jelenti, hogy a szükségletet csak importból lesz képes az o_rság biztosítani,
-ami
1994. évi
a elkÓYetkezendd években elérheti a l0 mil'iiárd m3 -L
-rel
szemben.
m3
sziikséges 6,3 milliárd

ú

A ftildgázvezeék rendszert a

gáuvezetékek, a kompresszorállomások,
gánátadő á|lomások, a gyűjtőpontok és a hozzá kapcsolódó telekommu-

a
núációs rendszerek képerik. A vezetékendszer legsebeáetóbb pontjai a

kompresszorál lomások.

A ftildgáz, mint primer energiahordozó jelentös mértékütaro|ísa nem

megoldott hazánkban. A ftildgázelláás a most működő rendszerben az
orsiág energiaelláásrinak legsebeáetöbb pontja mivel a szállíások és az
o/o,áne*,
import kim;radása esetén a hazai termelés az igények 25,30
fedezéséreelegendő, szükségessé teheti korlátoások bevezetéséta gázfo,
gyaszhá,s területén.

A Magyar Köáirsaság villamosenergia termelésében - mint primer
energiahoráozónak - a nukleáris fiitőelemeknek, az olajnak és gázrrak,
vahúint a szénnek van meghataroá szerepe. Az országban megtermelt
mintegy 37 millió kWh (1998-as adat) villamosenergia 98 Vo-át aiüí.agar
Villamos Művek Rt, (MVM Rt.) erőrnűvei állítottak elő, amiben a vízi erőművek (47,8 MW) részesedése 0,5 - 0 ,7 %oközölti éttékekenállapítható meg,
míg 2 o/o-ot eryéb ipari üzemek saját energiaellátó rendszerükben termeltek meg.

A megtermelt villamosenergia előállíüísához felhasznált teljes energia-hordozó mennyiségből a szén, a |ignit 34 Yo-ot, a kóolaj és fiildgáz
25,3 o/o-o| a nuklerá,ris fűtöelemek 40,7

o/o-ot

jelentettek.

Az utóbbi húsz év statisztikai adatai azt mutatjálq hogy az orság villamosenergia-szükséglete folyamatosan növekedett l989-ig, Az ipari ter-

rnelés recessziója miatt a yillamosenergia-sziikséglet l993-ig csökkent. A
felhasználás 1993-ban mintery 20 %-kal volt kevesebb, mint az 1989 évi.
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Az ipar közvetlen villamosenergia-felhasználásának

aránya

daságon belül 1997 -ben 41,6 %o1olt, míg lgg}-ban 4Z,4

a nemzetgaz-

ŐÁ,.

or3?e villamosenergia-rendszere működőképessége szempont..,,
1aból.meghatározó jelentőségű a Paksi Atomerőmű éi a Dinamentí Höeromü. tjzeknek az erőműveknek a kiesése az energiarendszerből
komoly

í,

korlátozó rendszabályok óletbetéptetését igényli.

, Hazrá,Lrrk _ a jelenlegi ipari termelés és egyéb felhaszrrálás mellett- a
prtmer energiahordozőkat (gátz, kőo.Iaj, villamosenergia) tekinwe
importra
szorul. Valószínrű, hogy minősített időszakban ezek
importlehetőségek

L

beszűkülnek. Ebből következik, hogy minősített időszakian ktitOnbO"ő
mértékű energiakorlátozásokkal leheiizámolni.

Minősített idöszakban az ország energiaellátó rendszere azon objektumainak rombolásával lehet számolni, arn'elyek kiesése az egész Őrszítg,
illetve fontosabb térségek energia ellátrisában-sűyos zavarokai 8kozhatnak.

A

az ország energiaelláüásnak igen érzókeny része, tekin\ow ? eá, tárolása nim megoldotti A gázimpórt kimaradása
esetén a g;íztiizelésű erőműveket olajtdzelésre t<eit atriitrtani és egyéb
területeken
grizforyasaást korlátozni szükséges. Ez a korlátoás elő_a_
ldeáeti a lakossági fogyasaás átterhelődését a villamosenergia ellátó
ry$sleqe._A sázvezeték rendszer legsebezhetőbb pontjait a koápresszor_
állomások képezik, amelyek kiesése jelentős ellataii áarotai át<oztrat
az
gérze_lláás

tettel arra,

érintett térségekben.

Az

ország kőolaj_ és termékvezetékrendszerében a legsebezhetőbb

p:nt9í u ..r,.y"Púállomfuok, valamint kiemelten arok u ielyek, uhol
Jelentos uá|rolótér kapaciások vannak, illetve a nagykapacitáiú csövezetékek csomópontjai. Ebből a szempontból a szízhaÜ'mblttai
energetikai
*
létesítményekminősülnekkiemeltenveszélyeztetettrek. --'_
. Az. otszág energiaellátása szempontjából kulcsszerepet tölt be
víllaósenergia-"tiaúsíúuemett
szereppel bíró Dunamenti Hőerómű. A DKV t€Űletén na§kapaciású
üírolótér keri,ilt kialakíásra a kőolaj és szrirmazékai tarotrisaÉl
itt t etyezkedik e| az ország termékvezeték rúdszerénekegyik siiuuttyriair..a.u
i..
^
szrázhalombatta,
Itt került kiépítésrea

,

Mindezek alapján a százhalombattai energetikai létesítményekkie-

sése okozhatja az energiarendszer v alamennyi Ígazatára
kiterjeá6jelentős
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zavarokat, Ezért az oruág energiaelláása szempontjából Szááalombatta
a legérzékenyebb ós legsebeáetőbb objekfum.

Az ország iparának helyzete

A

magyar ipari termelés és értékesítésalakulrásának (lásd l.sz
táblózat) elemzése során egyértelműen kitűnik, hogy az ipari termelés
1994 - |999. közötti időszakban mintery 3,25-szorosára emelkedett (lásd
1.sz graJikon), míg az értékesítéshasonló mértékben(S.sz graftkon)
növekedett. Az értékesítésalakulását tekintve az export növekedése látványos, mintegy 6,25-szoros.

Az

ipari termelés volumen€ 1999, január - december idöszakban az
előzó év azonos időszakrához képest l0,4 o/o-kal nőlt (ltisd S.sz, lőblózaQ.
A üíblázatból kitűnik, hogy a vizsgált 1997 - 1999. közötti időszakban az
folyamatosan nőtt, ami a gazdaság fejlöipari termelés és az értékesíés

désénekáloga lehet, A 2000. év etsó negyedévében a termelés 20,7 oÁ,ka|
nőlt az előző év hasonló időszakához képest.

Az export dinamikus növekedése, súlyárrak meghaároá szerepe a
ter-melé§ és értékesítéságazati szerkezeében egyértelrnűen tiikröződik,
I99Ghoz kepest az ágazati §ífuktúra jeleníősen rugvóItozltt:
. Az ipari termelés döntö hányadát képviselő feldolgozóipar aárya az |996. évi 84,60/o-ró189,3%-ra növekedett,

. Az export célúértékesíésatánya az |996. évi 33,2oÁ-rőI

1999.

év végéremegközelítette az 50Yo-ot. (1999. I.-XI. havi aránya
48,8% volt).

. Az ipaíi termelés ágazati snrkezets jelentösen m€gváltozoti, a gépipar súlya kiemelkedó rnértékbenmegnótt, 20,5%-róí 40,4Vo-ra
emelkedett, a többi szakágazat súlya ennek megfelelóen csökkent,

A gépipar jelentősége az exportértékesítésbenmég markánsabban
jelenik meg, aráaya az ipar exportértékesítésb€n 1999. november végén
66,40/o vol\ szemben az l996.évi 42,9%-kal, Hasonlóan a termelési szerkezethez, az exportértékesítésbenis elsősorban a veryipar és az élelrniszBr, ital, dohriny gyáíüá§ súlya mérséklődött. (8,9 ill. 6,8% a csökkenés).

A maryar védelni ipar helyzetének értékelése
A magyar védelmi ipar a VSz időszakában a cen1ra|tzilt védelmi rendszer keretei között müködve végezte az ipart érinó feladatokat (K&F, tervezés, gyrá,rtás). A működés főbb kereteit államközi/kormrinyközi
szerződések szabályoáík.

A

szövetségi rendszeren belül specializált nemzetközi projektek múA specialiáció miatt megszűnt a nemzetek közötti verseny, ezért
a védelmi ipari kultúra müszaki színvonala egy belső szintnek, a VSz szintjének, színvonalának felelt meg. A specializálódás során a magyar hadiipar 19ó0-1990 között átalakult (lásd ó.sz gratikon) és a fegyver- és lószerryártás súlya rohamosan csökkent és ez mondható el a jánnűgyárLísról is. Ugyanakkor az elektronikai cikkek gyrá,rtása meghatrá,rozóvá vált.
ködtek,

Az iparon belül a védelmi ipar termelési értékea csúcsidószakban
(1989) az ipari össztermelésnek csak mintegy 3 Yo-án lr.;trc ki. Ennek
ellenére egyes szakterületeken létrejöttek világpiaci színvonalú, korszerü
magyar termékek és kapaciások, amelyek a termelési éíték20 %-án
képeáék.
Az l989_ben és az után a védelmi ipar termelése erősen lecsökkent
(lásd 6.sz lóblózat), majd gyakorlatilag megszűnt. A korábbi külpiacok
csaknem teljesen megszűntek, új piacok nem keletkeztek, a korábbi
koordinált tevékenységekmegszűntek, a szakosodási eg;zezrnények felbomlottak, a kooperációs egyiittműködések megszűntek, a közös kutaüísifejlesaési tevékenység leállt. Mindezen változ8ok egyik pillanatról a
másika követkeáek be, lökéshullám-szefiien jelentkeztek. A piacvesztés
a hadiipari vállalatok zöménél komoly pénzügzi problémát okozott.

Az átneneti idöszakban (1989-től napjainkig) Magyarországon a
csődtörvény alapján, a gazdaságirányítris (kormrinyzatok) általában teret
engedtek a védelmi ipari cégek csődeljrá,rásá,rrak, azokon felsámolási hullám söpört végig. Ennek követkeáében a cégek jelentős része megsemmisült, felszrimolásra került, Gyakorlatilag csak azok a cégek maradtak
meg, akiket a Honvédelmi Minisaérium munkával, rendeléiekkel tudott
ellátni, vagy olyan polgári profillal rendelkeztek, amely fedezet€t adott
mtiködésük fenntar!ísára.
A VSz követelményei szerint a nyolcvanas évek végéigkifejlesztett
hadiipari kapaciások technikai színvonala sajnálatosan negatív irányban

59

eltér a NAIO által alkalmazott mai technikai színvonaltól. Néhány kivételtől eltekinwe az alka|mazntt technika és technológia elavulttá vált, a
technikai rés folyamatosan növekszik. E helyzet további fennmaradása
csökkenti a NATO hadiiparral való kommunikáció és együttműködés hatékonyságát és lehetőségét. Mindez magában hordozza azt a veszé$, hogy
a most csatlakozott orságok védelmi kiszolgáltatotú és alárende}tté, vagy
alkalmatlanná válhat a NATO-val való haditechnikai kapcsolatok
kiépítésére.

Az

átmeneti időszakban a saját (nemzeti) honvédelemből adódó
védelmi funkció ipari feladatainak ellátrása iránti igény lecsökkent, Ennek
fő okaként a leciökkent, illetve csökkenő reáléítékűhonvédelmi költségvetes említhető,

Az új védelmi iparl meg kell tercrrríeni
e llűlís óra kell b erendezkedníe :

és annak az alóbbi

funkciók

'

a saját (nemzeti) honvédelemből adódó védelmi feladatok ipari
vetiileteinek ellátiisa,

'

az új szövetségi tagságból adódó védelmi ipari feladatok ipari
vetíileteinek elláüísa,

'

az előző pontokban említett brázis alapján export megvalósítása.

A szükséges védelmi ipari kapacitrisok létrehozásrának eszköze a piacteremtés. A nemzeti védelemhez szükséges, továbbá a NATO tagságból
fakadó védelmi feladatokat védelmi projektekben kell megjeleníteni, s azt
államilag deklarálni, A mai magyar védelrni iparban még meglévő és működő kapaciások mint kiindulási alap szolgálhatrrak egy más feltételek és
körülmények között kialakíásra kerülö működóképes hadiipar szá.mára.

A hazai védelmi ipar fenntartísrának és a NATO követelményekhez
történő felárkóáaüásának egyik lehetősége, hogy a haditechnikai eszközök majdani csereje, új eszközök beszerzése során a hazai védelmi ipar
veryen reszt (hazi besállítói részarány biztosíüísa) azok elöállíüísában,
Mindennek kivitelezesében gondot jelenthet a már említett technikai rés
megléte, Mindezért addig is szükség lenne arra, hogy a védelmi költségvetéslehetővé tegye azon cégek megrendelésekkel való elláttísát, amelyek hosszúávon szükségesek az ország védelmének ellánísához.

következtetések

A

magyar gazdaság jelenlegi állapotában nem tudja biaosítani a
Magyar Honvéds ég szárnára a szükséges harci technika elő állíásáú, ezprt
a csapatok ellátása ezen eszközökkel - szinte teljes mértékben- a kömyező
országokból, illetve távlataiban a nyugati orságokból oldható meg. Ugyanakkor a magyar gazdaság teherbíró képességeés a gazdaságosság (exportlehetőség) fi gyelembevételévelkedvező feltételrendszerek megteremtésével célszeni lenne eryes feg,verfaják, technikai eszközök gyártására a
gazdaságot (állami és magánszektort) felkészíteni, biztosítva ezze| a csapatok sziikségletei egy részénekhazai termékból való kielégítését.
Magyarország alap- és nyersanyagokban - köáiik a stratégiai fontosságúakban is - jelentős nagyságrendű importra szorul, ezért a gazdaság
könnyen sebezhető, termelö kapaciása nagymértékben korlátoáató,
amely a Maryar Honvédségcsapatai ellátását is veszélyeztetheti.
Közlekedési rendszerünk - mivel az ország területének nagyobb része
úton kívül is jól jarható az év nagy részeben, a már jelzett negatívumok
ellenére is - biztosítani tudja a csapatok szítmára a szétbontakozási, a
manőverezési, az után- és hátraszállíü{si feltételeket. Mindezek ellenére
fokozott figyelmet kell fordítani a kedvezőtlenebb úthálózattal rendelkező

térségek(hegyvidék, ABld) útviszonyainak fejlesztésérea honvédelmi
igények fi ryelembevételével,

A Dunán

Tisán

átvezető közutak és vasutak áteresztő képessége
jelentős
mértékbenkorlátozódhat egy kelet-nyua hidak rombolása esetén
és a

gati irányú hadművelet esetén, ezért a csapatok mozgásánáI és az
anyagszállítrisoknál nagymértékű lelassulással kell számolni, melyet a

honvédség a polgári eszközök

ellensúlyomi.

bevonása esetén sem képes teljes mértékben

A szükséges védelmi ipari kapaciúsok létrehozásának eszköze a piacteremtés. A nemzeti védelemhez szükséges, továbbá a NATO tagságból
fakadó védelmi feladatokat védelmi projectekben kell megjeleníteni, s azt

államilag deklarIílni. A mai magyar védelmi iparban még meglévő és
működő kapaciüások mint kiindulási alap szolgálhatnak egy más feltételek
és körülmények között kialakíásra kerülő működőképes hadiipar számára,

A hazai védelrni ipar fenntartrisának és a NAIO követelményekhez
történő felzárkóúaásának egyik lehetősége, hogy a haditechnikai eszkö-
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zök majdani cseréje, új eszközök beszerzése során a hazai védelmi ipar
vegyen részt (hazai besállítói részaráay biztosítása) azok elöállíásában.
Mindennek kivitelezésébenproblémát okoáat a,már említett technikai rés
megléte. Mindezért szükség lenne, hory a védelmi költségvetés lehetővé
tegye azon cégek megrendelésekkel való elláüását, amelyek hosszútívon
és biztositásához.
szükségesek az or§ág védelmének felkészítéséhez

A

Magyar Honvédség strukturáját az agressziő elháríüísánál alkalmazandó hadászati, hadműveleti és harcászati elveket, tevékenységi
módokat ós formákat az ország ftildrajzi adottságai (term észeti, gazdasági)
messzemenó firyelembevételével kell kialakitani, iltetve átalakítani. Ez
feltételezi az új típusúszervezetek (gyorsan manőverező nagy tűzerővel
rendelkező légi mozgékonyságú erök, speciális műszakizíró alegységek,
hatrá,rvédelmi alerységek, erységek, új típusúterületvédelmi, valamint
honvédelmi erök) létrehozásá! a Magyar Honvédség csapatainál eddig
nem alkalmazott harceljárások, harctevékenységi formák alkalrnazását. A
fentieknek megfelelő anyag- és eszközrerrdszer kialakítása és működtetése
a hadiipar alapvető feladata kell, hogy leryen.

A felhasznált irodalom

l

l.) A Maryar Köztársaság katonaftildrajzi értékelése,HM Tanintézeti
Fónökség, l 994. (Nyt.szám: 3 8 1/57 1)
2,) Takics Béla: A maglar hadiipar éltizedei a Vanói Szerződés idősza,
kában. (A honi hadiipar és külkapcsolatai századunkban, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 1998.)

A magyar hadiipar viágzása l968 - 1988. (Ahoni
hadiipar és külkapcsolatai szízadunkban, Hadtörténeti Intézet és

3.) Csobay Jónef:

Múzeum, 1998.)
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4.)

Károlyi Béla: A haditechnikai K+F a NATO tagságunk tiikrében.
(A honi hadiipar és külkapcsolatai sázadunkban, }Iadtörténeti
Intézet és Múzeum, 199E.)

5.)

Dr

Tunlk János: Hadiiparunk múltjáról és jövójéről. (A honi hadi
ipar és külkapcsolatai szíaadunkban, Hadtörténeti Intézet és
Muzeum, 1998.)

ó.) Magyarorság '99. Központi Statisztikai Hivatal, 2000.
7.) Statisztikai évkönyv 1998. Központi Statisáikai Hivatal, 1999.
8.) Ipari és építőipari statisztikai
Hivatal, 1999.

évkönlv 1998, Központi Statisáikai

9,) Gazdaság és Statisztika GÉ,S. Központi Statisztikai Hivatal, 2000.

10.) Ipar. Központi Statisztikai Hivatal, 2000.
i

1.) Bruttó hazai termék (GDP). Központi Statisztikai Hivatal, 2000.
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1.§z.

tíblázst

Bruttó hazai termék (GDP) alakulása
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Z,sz táblázat

A sállítások alakulása (1997 - 1999)
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Az ipari termelés és értékesítésatakutása

1994
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1996
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5,§z táblázrt

Az ipari
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termelé§ alakulása (1997
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1999)
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A vállalti össztevékenységen belüli hadiipari tevékenységek
aránya
(1988 - 1989)
A hadiipari termelés százalékos gránya az
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:

MAGyARoR§zic xaro u.csÁcÁxax srrurÉcur
szEREpE az onszÁc xözlnxnoÉsÉ,nBn
Sdgi Lószló ]

A polgőri sdérábal eglre glakrabban velődik lel a kerdés, hogy míl
nyert Magtarorszóg a NATO tagsóggal Tovtibb ragorva, milyen fejlesztési
sziikségszerűségekjelentkezlek a NÁTO ajdnlások (kövelelménleh) végehajtósa, teljesítese sordn? Hoglan hatnak ezek afejlesztések, beruhdztísok
a vercenyszférdra vagy a költségvetési szefvekre, illetve nem utolsó sorban
az eglszerű embereh mindennapjaba?
Ez fokozottan érvényesakkor, ha közlekedésről van szó, mivel a közlekedés rnindenkit érint valamilyen formában. Egyik embert a tömegközlekedésben, másikat gépjr{rrnűvezetés során, a harmadikat, mint egyszerű
gyalogost, de talrin nem mellékes azokat is megemlíteni, akiknek a telke,
háza, kertje mellett vezetnek el új utakat, autópályákat vagy egyszerűen a
régi utak értékelődnek fel, valamilyen új behaás következménye alapján.
Nem célom és nem i§ tisztem a NAIO tagságunk következményeinek
elernzését az orszfig összes szakágazatára vetítetten elvégezni, csupán a
közlekedésre gyakorol! és a jövőben gyakorolandó hatásaiból szeretnék

kiragadni néhanya! amelyek úgy gondolom, hogy nem lesznek közömbösek a fentebb felsorolt érdekszférákban.

Gondolataimat egt rövid beveutő után a fuaesség igénle néIkül a kijvelkező lémakörök köré csoportosítom:

l.) A NATO kompatibiliüás elérése;
2.) A NATO ajánlásai;
3.) Befogadó Nemzeti Tá,rnogaás feladatai;
4.)

A

felajánlott magyar erők mozga!ísának kérdései;

5.) Regionális fejtesztési követelmények (irányok).

l.ságiLószló

8lezí.d.s, MH Közlekedési szolgólrtíónökég

szállítási osztjl}aezeó
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Bevezető
Mint köztudott a rendszerváltoás óta Maryarorság NATO-hoz való
csatlakoása nalirenden volt, mígnem ez a tavalyi évben valósággá is váIt.
A NAIO olyan változásokon ment keresztíil, mellyel a posztbipolriris Europa
új kihívásaihoz kívánt alkalmazkodni. Az 1991- novemberÉben elfogadott
ún. Uj Strategiai Koncepció is ezt célozta, amely a kollektív biztonság elvének fenntartrása mellett kifejezte a Szövetség készségéta területen kívüli
missziókban, válságkezelésben és a beke fenntartásában való részvételre.Ebbe
a koncepcióba és stratégiába illeszkedik a NACC @szak-atlani Együtt_
működési Tanács), a PíP (Partnerség a békéért)program, a CJTF (Ö§§zhaderőnemi Egyesített Közös Alkalmi Kötelék) meghirdetése, létrehozása és bevetése, az IFORYSFO& KFOR misszió, valamint - a Washingtoni
Szerződés 10. cikkének íiryelembevételével- új tagok meghívása a szövetségbe.

Mielött tovább lépnénk szeretnék emlékeztetni arra a gyakorlatsorra,
amely L994. évben indult a különféle tervezó konferenciákkal és 19951996-1997 . években realiálódott a Central Eclectic, a Compact Guard
és a Cooperative Guard gyakorlatokkal. Ezek szolgálüík gyakorlatilag a
felkészülést a balkráni békefenntartó missziókhoz.

A ryakorlatok - természetesen papíron - valós hadszíntéren (Madagaszkár) folytak, azonban a sziget {öldrajzilag át volt helyezve az Atlanti óceáílba 1200 km-re délnyugatra a portugál partoktól.
A résztvevók a NATO onágok és az akkor indult bekepartrreri program
résztvevő országai voltak, köztíik Magy arorszÁg is. Miért volt ene szükség?
r.) A NATO kompatibütás elérése
Európa jövöjének szempontjából a stabiliás garanüilásárrak leghatékonyabb és legolcsóbb módja a NATO keleti irrá.nyú kibővítése. Egy
l995-ös NATO tanulmány - még akkor csak teoretikusan - az új tagok azonos
jogait é§ kötelezettségeit haározta meg a regiekkel.

Kicsit leegyszerűsíWe a kétlépcsős felkészülés során az új tagoknak
(közttik Magyarországrrak) 1999. április 04-re késznek kellett lenni szö-

vetséges csapatok Mag;larorságon történő áIlomásozbnísára - amennyiben

ez szüséges - maryarul a Befogadó Nemzeti Támogatás rendszerének
létrehozísára. Zárője|ben megjegyzendő, hory igazábóI ez még a mai napig
nem száz százalékosan kimunkált rendszer, amit az elkövetkeiö evekben á
tudomlínyos kutatási eredményeket felhasználva íinomítanikell.

Továbbá a csatlakozás dátumától szímítottkét éven belül minden új
tagnak el kell émj azt az interoperabilitási szintet, ami képesséteszi az új
tagállamot saját védelméhez történő aktív hozzájáruláshoz, egyidejűleg ha
szükséges csatlakozni kell tudni a NATO információs és kommunikáóiós
rendszereihez.

A második flázisban kb. 2006-2009-re ajelenlegi rendszerből ki kell
vonni az elöregedett katonai felszereléseket, egyben fo$atni kell a hadse_
reg modemiálását, átalakítísát, Es ami a hazai közlekedés szempontjából

naryon fontos: Tovább kel| fejleszteni az interoperabilitást, modernizálni a szállítási kapacitást, ami az egyirttműködést jelentősen javítja a
tagállamokkal mind a saját, mind más szövetséges államok területén.

Ebben a folyanutban közlekedési szempontból az alábbiakra kelt
koncentrólni:

.

infiastrrrktura fejlesztése a NATO erősítések fogadásrihoz válság
vagy agresszió esetén,

' a közlekedési

eszközpark céIiráLrryos mennyiségi és minőségi vál-

tozt,'ás4

.

a logisztikai rendszerek mobiliuísának és ryors telepíthetőségének

a biztosíása.

2.)

A NATO ajánlásai

Természete§en érzékelhető, hogy a NATO tagságból adódó feladataink
nagyok, amelyeket a polgári és a katonai szféra szoros együttműködésével
vagyunk csak képesek megvalósítani. Ebben segítenek a közlekedésre és

szállításra vonatkozó NATO ajánlások, amelyek közül a nemzeti felelős-

ség körébe tartozókra hívom fel a firyelmet.
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Nemzeti felelősség körébe tartozik a szükséges szállítási kapacitás

biztosítása, a száltítások tervezése és irányítása a nemzetközi erők kötelékébefelajánlott magyar erők részére.

A megvalósítás alapelvei közé tartozik: a koordináció, együttműködés, gazdaságosság, eredményesség, rugalmasság, átláthatóság, hadműveletielsóbbség, egyszerűség ós szabványosítás. Kiemelten fontos, hogy a
felajánlott erók, ahol az lehetséges, kompatíbilis szállító és rakodó eszközökkel rendelkezzenek. Ez aa jelenti, illetve kell, hogy jelentse, hogy a
szabványosított vasútvonalakon (pl. Nyugat Európában sállíthatók legyelllóbanl' ki|őnek), vagy az úthálózaton közúti szállító eszközökkel vagy
nösebb korlátozris nélkül mozgathatóak legyenek. Az uyagi eszközök
szállíását szabványos konténerekkel ajrÁrrlott megoldani, ezek közüI is a
20'-as konünert kell elónyben részesíteni.
A szállítások

és mozgatások összehangolására egyesített katonai
irányító központot ajánlott létrehozni. Ennek a központnak a feladata a szállíÉsikomponensek (ágak) együttes tevékenységének az összehangolása. A fenti mondatból szeretném kihangsúlyozni a
katonai és polgári együttműködést.
és polgári mozgatás

Mivel az ajónlások a NATO által kizíshelyzetnek minősííell időszakokra vonatkoznak, ezért lehetőség szerinl a polgári mindennapi élet zavarúsa néIküI kell a mozgásokat végrehajtanl Az egyesített mozgáskoordinációval eléIhető a forgalom zökkenómentes tolerált szervezése. Békeidőben nagyon jó példa ene a Magtar Honvédség által kiadotí katonai céIú
únonalengedélyek használala, amely polgári adatbázis felhasználásán
alapul. Ez egyrészt tehermentesíti a polgári szférát, másrészt lehetóséget
ad a polgári szerveknek a katonai mozgások figyelésére.
Törvénybe kell szabályozni a béke, válság és háború idejére megl'elelő mennyiségű mozgatási és szállítási kapacitás fenntartá§át.
Zárójelben hangsúlyozni kell, hogy béke és háborús időszakban a törvényi háttér biztosított, azonban a NATo által válsághelyzetnek minősített
idószakra a törvényi, szabályoás nem általános, további finomítást igényel.
3,)

A Befogadó Nemzeti Támogatás feladatai

Magyarország a csatlakozásra való felkészülésfolyamatában nemcsak
elméletben találkozott a NATO szállítasi és mozgatási elveivel, hanem úgy-

mond.l|élesben'l, gyakorolhatta is azokat az IFOR, majd
az SFOR erők
mozgása sonán is. Ezután már csak unikum volt a'múit
n}ár elején egy
ol"vosc§oport telepítése Albániába, majd ugyancsak a múlí
nyáron a maryar KFOR kontingens mozgatása Koizoűba. Gyorsan mefinultuk aa
szlogent, hogy l'Nem töfténik semmÍ, amíg nem-mozdul meg
-,a-9:1!",
|'
vaIami!

A
]{ATO.'1g.ágra ^való.felkészülés folyamatában a különböző gyakor, _.,
latok
rámutattak a Befogadó
Nemzeti Támogatás lényegére és fontosságIíra. A fogalom és a feladatrendszer meghatr{roirása
utáieűet"netoue uaIik
a közlekedés helye, szerepe ebben a fúdatrendszerben.

le

leíosau nemzeteh áItal békeidőszakban, válsóg vagl hóború
esetén a befogadó nemzet leületén elhe\lezkedő, itt"n" Íooiiu
szaretsége1
!ro1{ és a NATO szervezetek szriűm nyúiua poijari"is *atonar
segítsé.g." ll-yen Befogadó Nemzeti Támogatísnal íek inaeti
i rÁzriri tdzis
Klalakitása és működése, valamint a pécsi szekhelyű
''Északi dandór'| többágú
.kapcsolódása a magyar gazdasá ghoz. Magyarország u Á"rJnuaO r.i"rnze|.|,l ámogatási. eókifejtését az erők fogadrásár4 indításáLra
a uaiúti, koruti
szewezésére, ellenőrzésére, a gyüleke::
]:fl,".:1',]1^-."k
.magyarországi
zesl körletekbe tönénő elórevonás maximális támogatásának
biztóiftására
Ugyanrakkor m;ndemellett Úi7ásitani-L"ii- o.."ag
|.''*:.ry..*l:.*trálja.
ut_ es vasúthálózaüín a NATo csapatok tranzíálását,
mindea lehetőleg á
polgári forgalom zavatása, a béke menetrendek felborítása
nélkúl.
Béke idószakban észak-nlugat magyarorsági belépéssel és dél-kelet
maryarországi kilépéssela jelenlegi merrenendbJa vonálkapacitásokat
tet(tntve napi 25-30 vonat közlekedtetése lehetséges u potg,i.i
forgalom
zavarása nélkül. Azonban ezt a mennyiséget erOsJn csOtit<enti
l"tl*it-

"
szervezetek (har.árőiség, pénzügyőrség) átbocsátó
kapanövelésével lenne elérhetó ideális esetben a

Tí:'.^'*blí::,,ró
cl.s4
amelynek csak jeIentős

lentl vonatszám.

_ A

Befogadó Nemzeti Tómogaás végrehajtása sorór, általóban
a
a
ŰŰr;i;i;"-;iapian
kövelkező irónlokkat súmolhatunk : 1.szamú ál,ra1
1

NATO felvonulását bizíosító Íade*eaisi
. Szlovéniából

1_1 fő

törzsllálőzathoz
még hiányzik).

közúr

és vasútvonal a magyarországi

kijelölt

való csatlakozással (ebből a vasúti összeköttetés

,l5

. Ausztriábol

2 fo közút és vasútvonal és 1-1 kisegító közút és vasúr

vonal (meglévö hálózat).

'

Szlovákia irány áből2-2 közű| és vasútvonal (meglévő hálózat).

Az előóek a NATO

csapatok íelvonuld§a szempontjáhól bevezelő

irónyok, kivezaő irdnyok pedig a kövelkeók:

'Ukrajna irányában

1-1

köáti

és vasúti íö és 1-1 tartalék irány,

eg}ben a vasúti átrakó körzet az eltérő nyomtávú vasútvonalak
miatt.

. Románia felé 2-2 közúti

és vasúti fó, 1-1 tartálék iníny.

. Szerbia felé 1-2 közúti és 1 vasúti irány.
'Horvátország feté 1-1 fö és 1-1 tartalék közúti és vasúti irany,

KFIVM által tervezett kikötő fejlesáési program
eredményeként is) alkalmasak katonai szállítmanyok ki- és berakására.

A dunai kikötők

(a

Az utóbbi években olyan kikötó fejlesztési programok valósultak meg,
amelyek haására a Duna magyarországi szakasza rendelkezik azokkal a
tech;ikai megoldásokkal, amelyek biztosítják minősített NATo erők és
eszkőzök zav artalan rakodását.
A ferihegyi repülőtér szinte korlátozrá,s nélkül alkalmas NATO gépek
fogadására. Á nemietközi forgalomban használt repülőterek és a nagyobb
kitonai repülőterek anyagmozgatási eszközök korszerűsítése után szintén
megfelehék a NATO elvárásoknak. Az ország területén az előzőekben fel_
sorólt be- és kivezető közlekedési irárryokhoz csatlakozó olyan törzshálózatot kell kijelölni, amely szintén a felvonulás érdekében biztosítja a
bármely irrá,Lrryba kijuüíst, illeW€ a manőver lehetőségét. Ennek érdekében
célszerű az ország területén 2-3 Kelet-Nyugati, 2-3 Eszak-déli közúti és
vasúti irányt kijelölni (a meglévő, legjobban megfelelő és a tervezett
fejlesztesek fi gyelembevételével).

E törzshálózathoz

kell megfelelő vasúti és közúti kapcsolattal ren-

delkezniük a felajánlott objektumoknak, kikötőknek és repülőtereknek.

4.)

A felajánlott Baryar erők mozgatásának kérdései

A

közlekedési hálózati problémák nagyságrendjével szinte azonos
nagyságrendű a szállítóeszközök kérdésköre. Mivel a felajrinlott erők
."ÍÚia"a, hadműveleti területre való juttaüása (leryen ;z a világ brármely
pontjáLrr) nemzeti felelősség és nemzeti feladat, ezért a kérdéskör átgondo-

iás"-nugy körültekintést igényel mind a katonai, mind pedig a polgriri
közlekáési tervezóktől. CiapatmozgIísok tervezésénélés végrehajtasánál a vasút továbbra is stratégiai jelentőségú, mivel bármelyik tengeri kikötőt legegyszerűbben vasúton érhjtj ük el, Ez felveti a MAV,lasúti teherkocsi
parkjáúi< és a kiegészítő (személyi állomány nagytavolsági. sállítására
att<a-tmas) kocsiállúany minőségi és mennyiségi problémáját, A szóba
jöhető európai tengeri kiktitők eléiésemellett nem lehet kizámi egy áasiai
átlépés lehetőségét sem,

Azonban az óaiai vastilti vkzonyokról, a boszporuszi kompoldsról
mót sokkal kevesebb inforruícüval rendelkezünk, mint az európaiakróL
A koszovói szállítási példa bizonyítja, hogy nem kell a világ tulsó oldalrá,ra
sállítani ahhoz, ho5l több, szinte megoldhatatlan feladattal nézzünk szembe. Nagyúvolságú vasúti szállítási tapasztalattal mind a vasutas szakem-

pedig a katonai közlekedési szakemberek idősebb generációja
rendelkezik. Gonttoljunk csak arra, hogt 10-Il éwel eulőtt hóny vonatot
közlekedretünk évónte a kazah sivalagba lövészet céljábóL De az béke
időben volt, előre tervezhető, a legrövidebb úWonalon, egészen más szabályozók és feltételrendszer közepette. A koszovói kiszállítrás békeidőben
t6rtént, azonban csak nagy kerülővel lehetett megoldani több országon keresztúl, mivel Szerbia e§részt nem .engedte át a vonatokat, másrészt pedig
, Bula vasúti pálya volt használhatatlan, igy a Magyarország - Románia
gária - cör'ögország - Macedónia irányra esett a választá§- Lehetőség lett
volna még egy déln}ugati irányú szállíásra is egy olasz kikötőig és onnan
kompolás RtÚaniaba, majd menet Koszovóba, de mivel a kompolásban nincs
tapaiztalatunk és többszöri rakodás vált volna szükségessé, ezért az előb,
bi változat ésszerűbbnek tűnt.

Uerek,

ilind

Tengeri sálütás mas/aí tengeri szállítő eslközzel nem tervezhetó,
mivel a MAHART ez év végéigel kivánja adni az utolsó tengerjáró hajóját
is. Tehát itt csak valamifélé külftldi kereskedelmi hajó jöhet szátrniásba
szükség esetén. Óriási probléma viszont, hogyan lehet adott időre tengeri
szátlítási kapaciást biáosítani akkor, abban az időben, amikor a világban
krízis helyzát van és más országok részéről is óriási az igény a tengeri sál-
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litóeszközök iánt? Hogyan lehet megakadályozni (megelőzni) a tengeri
szállítasi árak egekbe való szökését. Ezek nem csak költői kérdésekés nem
csak maryar kérdések. A NATO legfelsőbb logisztikai szervezetei is
foglalkomak ezekkel a témakkal, mivel már a legtöbb NATO ország szembekerült az elmúii években ezekkel a problémákkal különíéle válságkezelések kapcsárr. Meg kell találni olyan optimális megoldást (és aá szerzödésbe foglalni), amely garanciákat ad a fenti problémak rnegoldására,

A katonai nagytőmegú légisállitísa magyar légiszállító vállalatok

A

Magyar Honvédségszállító
repülőgép beszerzés a
szerződésekkel
kapacitásokat
szükséges
nem
szerepel.
A
közeli tervekben
előnyöket
ugyanazon
megkötésétól
azok
vagyunk kénlelenek biztosítani,
reméljük, mint a tengeri sállítási szerződésektől.
közreműködése nélkül elképzelhetetlen,
repülőgép-kapaciüísa erősen korlátozott.

Sállító

A NATO közlekedésre inínyuló iranyelvei meghaüároznak ery bizonyos
légi szállító kapaci!ás biztosítasát katonai vagy polgri,ri eszközökkel, esetleg
vegesen Ennek megfelelni csak a polgdri sdéra közreműködés*el va-

gtunk kepesek.

5.) Regionális fejlesztési követelmények (irányok)

Naglon fontos gondolatsor, a hazai közlekedésre ryakorolt hakása miatt
a hadműveleti, logisztikai és közlekedési alapú regionális fejlesáési
követelmények. (2.szdbra) Ide tartoznak a magyar gyakorló és lóterek,
amelyek további használaá, rájuk vonatkozó NATO igény szerinti közlekedési infrastruktura fejlesztést vetít elő. Ezen gyakorlóterek körzetében

lévő vasútvonalak, közutak, iparvágányok, rakodók, lánctalpas utak megerősítést, folyamatos karbantartrist igényelnek. Uryancsak átgondolást igényel a megmaradó katonai helyórségek közlekedési infrastrukturájárrak
polgári és környezetbarát átalakítísa, korszerűsítese.

Ésvégiil, de nem ulokó sorban pedig afejlesztés alatt ólb regionális
Iogiszrikai központok Magyat Honvédség általi hasznőlhatósága
feltételeinek viugólata. A letbüulós előű ólló haderőreform végrehajtása után ezek a logisztikaí központok bizlosíthatnak bizonyos elldtásokat
a körzetükben lévő katonaí objektumohnak. Mindennek pedig alapfeltetele a lérségifejlett ködekedési hálózal
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Bevezető ós kivezető irányok

-l
\o

1.szábra

Regionális fejlesztési követelmények

2.

sz ábra

SZAKTÖRTÉNET
HIDEGFEGWEREK, TÚZFEGWEREK
(fejezetek a haditechnika történetéból)
Gyarmati Józseí I

A hadilechnika törlénae egúdős az emberíség firténetévelVadás7ó
őseinh eszközei nem csak aípltílékulsulgtíló vadak el*
téséreszolgóltak, hanem eglben a javaíknak és a szóIltíshelyüknek a védehúre b. A tórsadalmi és a technikai |ejődés lehetővé teUe, hogt a vadósaatra s*olgtíIó tegverek és a hadifeglverek eg, aő dón elküIönüljenek. Az ókori tánadalttuk szeflezetaége mór nugköveteke az óllarrdó
és glűjtögető

vag legalóbbis az ideíglenes hadseregek léfiehozósór. Ezeknek a szemezeteknek a feladata ruír speciálisan a közösség védelne voll A feladalnak megfelelően lemészele§en nuúr kiilön erre a célra készítelleszkijzökkel, hadifepverehkel kellel ellűni a hadseregek lagjaíl
Ezeka

a

leglverekel két fő csoponra lehet íelborrlani a szólfeg-

verekre és a hajílófegnlerekre.

A szálfeg;rverek csoportjába tgrtoznak

a különféle kardolq lrándzsák,

tőrök. Szuró és vágófegyverek, történetiik tulajdonképpen megegyezik a
femmegmunkálás történetével. Legelsó alapanyaguk a réz volt. Mrár a
Kr.e. IV, évezredben a lándzsák és nyilak heryeit készitettékrézból Kisrázsiában, Indiában és Eryiptomban, A réz meglehetősen puhd fém, könnyerr
csorbul, éltartóssága nem éri el aá a szintet, ami alkalrnassá tenné feryverkészítésre,ónnal ötvözve viszont lényegesen lehet növelni ennek a
fémnek a keménysógét, Ezt ismerték fel lft.e. 3000-ben, Mezopoüímiában
és valószínűleg vele párhuzamosan Kínában, amikor a bronzot feltalálüáLk.
A bronz összetétele '7 5-95Yo léz és 5-25o/o ón esetleg ólom, az ón adagolásával a bronz keménységétlehet bállítani. Bronzból készítettékaz első
kardot, Kr.e. 1700-ban, az ókori Miikénében. Az ókori birodalmak, mint
peldául Egyiptom vagy Babilor1 hadseregeiket bronz fegyverékkel látták
el. A bronz egyeduralkodó volt a sálfegyverek gyártásában közel kétezer
éven keresztiil.

l. Gyümati Józs€f ínk. óm68y, e$/et mitaíá$egéd, ZMNE Haditecinik8i Tan§zék

8l

A bronzot a vas illetve az acél viiltotta fel körülbelül a kr.e. I. évezredben. Magát a va§at már korábban ismerték mint a bronzot. Az ókori
Egyiptomban "égi réznek" neveáék és már a Kr.e. IV. évezredben szerszírnokat készítettekbelőlük. Ez a vas viszont nem a bányászott ércból
szátmazatt, hanem a ft,ldre hullott meteoritokból. A vasat csak a Kr.e. II.
évezredben tudák kohósítani, A vasércből kinyert öntöttvas felhasználhatósága viszont meglehetósen korlátozott. A vas felhasználhatóságát a
széntartalma alapvetően meghatítrozza. Ha a széntartalom magas akkor a
fém jól önthető, meglehetősen kemény, az öntést követóen kicsi a zsugorodásq viszont rideg és törékeny, fegyver készítésérealkalmatlan. Ahhoz,
hogy kardokat, tóröket lehessen készítenia vasból két tulajdonságo| a
keménységet és a szilárdságot egyszeríe kell magában viselnie a femnek.
Eá a ókori görögök a Kr.e.L évezredben tudták elémi, amikor a gyártástechnológia elérte azt a szintet, hogy acélt tudjanak készíteni.Az acólnak nevezzük a maximum 2,06Yo széntartalommal rendelkező vasat.
Természetesen az alacsony széntartalom önmagában még nem elegendő a
kard készíté§éhez,ehhez évszázadokon keresztül alakították ki a
megfelelő hőkezelési technológiáját, Ezpket a technológiákat a legszigorubb múhelytitokként kez€lték. A leghíresebbek voltak az ókorban és a
közepkorban Damaszkusz, Toledó, és Solingen kadpengéL

A városok

és várak ostromához már nem voltak elegendőek a

sálfery-

verek. Ezekhez a műveletekhez szükség volt olyan eszközökre, melyen
romboló hatr{sukat már nagy távolságból is ki tudák fejteni. A legelső
ilyen hajítófeg,verek Nary Sándor idejében tűntek fel. Működésük több
összecsavart rugalmas fonál torziós energiáján alapult. Ery vízszintesen
elhelyezett torziós szállal működtek a katapulaik (I. ába) két fiiggőlegesen elhelyezett torziós szállal működtek az alapvetöen nyíl kilövésére
alkalmas ballisták.

I.sz ábra Közepkori katapuh

A

legtökéletesebb hajítógép a Ibebuché volt, az első ilyen eszköá a
XIII. szrizad közepén épftefuék.A Trebuché-t egy mérleghez lehet a legjobban hasonlítani, melynek a rövidebbik karjához rögzített nehéz ellensúly
hirtelen leejtésével a másik hosszabb kar nagy sebességgel csapódott
felfelé így a hozzá rögzítetl lövedéket nagy !ívolsígra volt képes elhaji
tani, ez lehetett eryszerü tömör kőgolyó de használtak má.r akkoriban
gyújtólövedékeket is. (2,sz óbra).

2.sz dbra

A legeglszetűhb elven nűködő de a legnagtobb
uljesíményű haj ítófegver a treb uché

A legtovább haszrrált hajítófegyverek az {ijak és a szá,rnszorífiak.
Haditechnikai jelentóségiik ugyan már nincs, de még manapság is kedveltsport- és vadászfegyverek. Az ü feltalállísa a homályba veszik. A kínai
haryomány a mitikus Hszia-dinasztiabeli Huang-ti-nek a Sárga csrászárnak
tulajdonítja, de a Spanyolországban és Franciaországban látható barlangi
sziklarajzok tanúsága szerint már a késő paleolitikum embere is használta.
A keleti lovasnomád népeknek, köztiik őseinknek is a fö fegyverzete volt.
Kialakítrás szerint megkülönbözüetiink es/szerű, összetett, egyenes és visszacsapó íjakat, Az egyszerű íjjak rugalmas eleme egyféle fából készíil!mig
az összetett űakat több különböző rugalmasságú fából, ál|ati szaruból,
valamint inakból készitették.Az eglenes íjjak aljazallan dllapotban eglenes alakot a viss2acsapó íjjak pedig az aljauísíirónnyal ellenlőes C
alakol vetleh fel Lovasnomád óseink Európa sz.€rte rettegett íjai összetett,
vissza-csapó íjjak voltak. Egy ilyen íj rekonstrukciós íajzát mvtatja a 3,
ábta
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3. óbru

H o nfo g lalás ko r i na g ar íj
a Kr.e, 4, színadban. Európába
jutott
el, ahol i0. szízadban tűnik fel
valószínűleg ara6 közvetítessel
Franciaországban. Rugalmas eleme kezdetben fa vagy bronz volt, Eryes
köápkori szírnszeríjakat aélból is készítették,de ezeket már csak külön
készütéksegítségévállehetett felhúzni. Egy ilyen sámszeríj segítsógével
közelről a légiobb lovagi páncélt is át lehetet ütni.

A szírnszeríjatKínában találtrá,k fel

íófegyverek a 16. sziaadig é|téka virágkorukat, amikor a feketefiistű lőponaiműködö tiizfegyverek leváltottak öket, A feketefiistíi löpor
75% káliialétrom, 15%o szén és 10% kén összekeverésével készül, Ennek
az elegynek a első ferrnmaradt leirása az 1044-ben Kínában született hadi
krá,rronian található. Európába valószínűleg arab közvetítessel jutott el a
13. században. 1323-ban mál tűzfegyver használatáróI szímolnak be a
korabeli kónikak, amikor a Granadát megszáló mórok Baza városát ágyúval lövik. Az első tűzfeglv er íbráaolása |327,bő| származik III. Edward
angol király káplánja által készített kódexkíl. Az európai hagyomáLny
.oúig tuláidonitottu a lőpor feltalílását Schware Berthold alkimista
szerzétesnek, aki saléEomból, kénböl, ólomból és olajból akart aranyat
csinálni. A legtöbb ene vonatkozó irodalom viszont már úgy találja, hogy
nem a puskap-orq hanem annak feszítő erejét ismerte fel 1300 körül, ami
lehetővó tette az első tüzfegyverekek elkészítését(1- őba),

A

haj

1. óbra

Tűzíegver ábrázolása 1100 körüI

A

korabeli tűzfegyverekről, lőpormalmokról szóló leírások

század második felétöl szaporodnak el.

a

14.

Maryar vonatkozísban Nagy Lajos kinílyunk 1378 évi észak-iüíliai
tűzfegyvenel. 1400 köriil több

hadjrirata alkalmával találkoáatunk elöször

magyar város szímadrásaiban mint peldául Kassa, Nagyszeben, Sopron és
Pozsony, szerepelnek ágyuk. A maryar haditechnika töíténetében feltétlenül

meg kell említenünk Orbón mesterl, aki l453-ban a Bizáncot ostromló
törökök részere egy óriási bronzáryút öntött. A löveg méreteiről tesz
tanúbizonyságot, hógy a korabeli króniklik szerint 800 mbsa réz és őn felhasználásával készült. A törökök Bizínc eleste után a nevezetes ágyút mint
a hadi dicsőségük szimbólumát nagy becsben megöriáék és sokáig mutogattík. A 18. században egy európai utazó még látta, sorsát ezuüín már a
homály fedi.

A középkor lövegeinek az anyaga a bronz és a vas volt. Kezdetben
bronzból öntötték vagy vasból kovácsolták, A kovácsoltvas ágyút hosszú
lapos vascsíkokból készítették.A vascsikokat több rétegben kovács-hegesztéssel állították össze és rá merőlegesen ugyancsak vasból készült abíoncsok segítségévelmerevítették. A bronz bár mint löveg alapanyag az újkor
hajnalán elveszítette eryeduralkodó szerepét még, az I. Világháborúban is
felhasználták a löveggyrá.rtásban.
Az elöltöltő lövegek ryrárrásának a korszerűsítésétaz 1500-as éveke
A tiszta öntést ekkor kezdik felváltani a furással. Természetesen

lehet tenni.

nem tömör anyagba fúrtak, hanem először egy előöntvényt készítettekés
aú. fűnÁk végig. Mivel a fi.rrás pontosabb megnrunkálrást tesz lehetővé
ezért ezek a lövegek pontosabban és nagyobb ávolságra tudtak tíizelni. Az
öntvény alapanyagént felhasznáh bronz mellett ekkor jelenik meg az
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önüitwas. Az elöltöltő lövegek eá követően tulajdonképpen a 19, szápad
közepéig nem sokat változtak.

Az első kézben is tartható lőfegyverek gyújüísa a lövegekhez hasonlóan a lyújtojul.on keresztiil egy kézben tartott panizsló kanoccal töítént.
Ezeket a feg;,vereket - lévéna nary tömeg körülbelül 20 kg. - villára vagy
álványra kellet rámasztani. Az elsütószerkezetek fejlődését a korabeli óraipar fejlődése tette lehetővé. Az elsütőszerkezethez szükség volt jó minőségű rugóacélrq ami a felhuzást követöen képes volt tárolni az onergiát a
lövés kiváltisáig. Az első elsütőszerkezetel ellátott puskák a spanyol kanócos muskéták voltik a 15. század elsó felében. A kanócot egy kalapácsos
szerkezetbe fogtrák be ami egy rugó haüisára belenyomta az izzó kaaócot a
felporzott serpenyóbe, Az itt elhelyezett puskapor pedig a gyujtólyukon
keresztül indította a lőportöltetet (§.ábra),

5.

sz óbta kanócos muskéta ebiirősze*ezlt

A keréklakatos más néven az óraműves elsütószerkezetet a |6. század
elején ta|álák fel. Mivel ez a szprkezet lényegesen bonyolultabb és
drágább volt mint a kanócos ezért nagy tömegben sohasem terjedt el. A

serpenyőben lévó löport itt rugóeró haüísára felpörgetett recezett keréknek
ütköző kovakőról keletkező szikra gpjtotta be (6.ábra),

6.

8ó

őbra keréklakatos elsüőszeúezet

1610 áján jelentek meg az első kováspuskák. A kovás elsütőszerkeztben a kakasba fogák be a kovaköve! ami a rugóerő haására előrecsapódla a serpenyőfedél nyúlvrányához ütódött és egyszerre nyitotla serpenyőfedelet, sziknit csiholt a serpenyőben elhelyezett lőportöltet gyújá_
sára. Ez az elsütőszerkezet kiküszöbölte a kanócos és a keréklakatós hátrányos tulajdonságait. Olcsó volt és nem volt szükség a glűjtáshoz egy állandóan égő kanócra. 1700 körül váltották le a kanócos muskétákat kóvás-

puskrákkal (7.óbru).

7.

ábra Kovás

els iüőszerkezeí

A kovás elsütőszerkezet viszont még mindig nem felet meg tökéleteA serpenyőben Iévő lőpor, arni a glrrjtólyukon

sen a katonai elvárásoknak.

keresztiil indította a hajtótöltetet a serpenyőfedél által védve volt ugyan, de
ez sem volt tökéletes, Nyirkos, esős, havas időben gyakran váltak hasz_
navehetetlenné. Az elcsettenés valószínűsége ezeknél a feg;,vereknél megköZ€lítette a 7%-ot. Szükség volt tehát olyan ryullasaóra, ami védve volt

a levegő pá,ratartalrnától és megbízhatóbban működött mint a ková§ el-

sültőszerkezet. A megoldást a vegyipar fejlödése hozta a 1 8. századvégén,
amikor olyan iniciáló tölteteket tudtak készíteni, ami kis mechanikai ha:tísra robbant. Ezeket az myagokat a durranóhigan}t, illetve a durranóezüstöt

kis fémszelencébezátrva fe| Iehetett használni az elöltöltő fegyverek hajtótölteteinek indíására. Az első ilyen elven működő puskákit-az 1830-as
óvektől készítették,kezdetben a kovás elsütőszerkezétű fe$,verek átala-

kításával. Ausztria a hadseregében haszrrált fegyvereit is ilyén módon alakította át Augustin tervei szeúnt (8.ábra).
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E óbru Gyuucsos puska elsüőszerkezele
serpenyőfedelet kicseréltékés ery ütöszeget helyeztek el benne, A
serpenyőbe pedig a felporá lőpor helyett iniciá|ló eleggyel töltött fémszelencét un. gyutacsot helyeztek el. Elsütéskor a kakas ráütött az iltőszegre,
ami indította a gyutacsot, a gyutacs szúrólángia pedig a ryújtólyukon keresztiil indította lőportöltotet.

A

A g}utacsos és a később meg|elent hasonlóan működó csappantyús
fegyverek megnövelték az üzembiztonságot,viszont változatlanul alacsony
volt a tűzgyorsaság és a haüásos lőLívolság. Ezeket a korlátokat már csak

a hátultöltő fegyvereknél firdüík megoldani. A háfultöltő feglverek
kialakíásába nagy szerepet játszott a fémhüvelyúegyesített lőver megjelenése. Az első nagyszámban rendszeresített egylövetíi hátultö|tő puskák
az l860-as évektól jelentek meg, Ilyen volt példriul az oszhák Wiiul által
tervezett puska |864-ben (9.űra).

9.
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úbra winzl íélecsapódó úrus puska

Az 1860-as években az egylövetű hátultöltő puskák sz&nos változata
jelent meg a világ hadseregeiben. A zárolrási technika fejlődésevel megielentek az olyarr zárak melyek alkalrnasak lettek arra, hogy a fegyvert
ismétlövé lehessen kialak'tani. Az ismétlő fegyvereknél megielenik a több
lőszert befogadására alkalmas üár. Ilyen zé§at késziteítel l871-ben Paul
Mauser, a róla elnevezett zárszerkezetet még napjainkban is használjrák
(10.óbra).

€+:€s
I0. ábra Mauser ubszerkezet
Ferdinánd Mannlicher 1E68-ban készítette el az első zárszprkezetét"
amit később továbbfejlesáett. Ilyen zíLrral felszerelt puskákat alkalmazott

az Osztrrák-Magyar Monarchia hadserege és később a Magyar Királyi
Honvédségis (1I. óbra).

I1. ábru Mannicher zárszerkezet

A tűzfeg5rverek fejlódésének követkeó fontos állomása az un. fehér-

fiistű vagy gyérfiistri lóporok feltalálása. Az addig alkalmazott feketefiistű
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lóporoknak szímos kedvezőtlen tulajdonsága volt.

Az

égésenem volt

tökéletes, a lövést követőerr egy fekete kátrrányszerű reteg maradt vissza a
fegyverek csövében, amit a következő lövés kiválüísa előtt el kellet ávolítani. A visszamaradt égéstermók kitakaríása idővel járt és ez jelentösen
la§§ította a tüz$/orsaságot, A problémát a francia Vieille oldotta meg 1884ben, aki a nitrocelulóá oldószerben feloldotta és az így kapott massát a
megfelelő méretekre préselte. Az oldószer elpárologtatása uüán elkészült a
löpor.

A hátultöltő feryverek elterjedése generálta az egyesített löszer elterjedé§ét, tehát a hajtótöltet a lövedék és az indítotöltet egy szerkezeti egységbe foglalását. Hiram Maxim amerikai feltaláló rájött, hogy az egyesített
lőszer segítsegévellehet késziteni olyan fegyver! ami a lövések egymás
uüíni sorozatít emberi beavatkozás nélkül is képes elvégezni. Sorozatlövő
géppuskrálirára a szabadalmát l883-ban nyújtotta be. Az első sorozatlövő
fegyver! Maxim tervei alapján, az ang|iai Vickers gyrá.r mutatta be egy ipari
kiállíüáson 1887-ben. Mór csak techníkatörténeti érdekesség, hogl Maxim
géppuskája megkhetősen össatett §zerheut volt, amit a később megjelent
sorozatlövő íeg)vercknél aem alkalmaztak
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rÁrÉxozrnró
A MAGyAR TUDoMÁIyVos xözÉlnr rözponr.rÁnax,
A MAGyAR TunoprÁrwos,lxmÉurÁN
Turcsá,ltyi Károly I

Á logisxika -

és részekénta katoaai logisztika is - eglre bővüIő és
tudoml nyos is mercfrartalomtul rerulelkező íudonuín!lza*, anulynek van sajű elméIeti és pakorlati megköulíűs móilja, szenlélaa Leer6södő

hetne még sorolni jellenaőit,

hella a

szetepét a gazdasógban, a tet-

melésben, a s7olgtíhaósban es a afusadalni lét minden terüIetén. Ma ez
nuúr kö7tudott, evidencía , ezert bi7onygaaísa nem szjikséges, Á logürztíka
előretörése globdlís jeknsés, íejlődese önmagóbaq de uglanígt nás is-

meretrendszerekhez víszonyítoltan is, kiemelkedően ünamikus. Ezt bizonyítja többeh közöfr magaronúgi eőrctihése is különösea a rendszerydltósl kövelő évtízeüen

Az

1990-es évek közepére elérkezett tehát arrnak ideje, hogy a logisz-

tika a Magyar Tudományos Akadémián is rnegkapja a működéséhez szükséges szervezeti kereteket és az eÁlta| megteremtődó, minőségében más
és új lehetőségeket.

A magyar tudomrinyos közelet legfelsó szinten közismerlen ery, köz_
ponti tudományos intézrrrényhez, a Magyar Tudományos Akadémiához
kapcsolódik. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) az orság legfelsőbb fudományos központjq a hazai és a maryar tudományos élethez és
közéleüez kapcsolódó külfirldön élő kutatók köáestiilete: Az MTA-n a
tudományszenezés és a tuiloruínyok művelése 1I oszlóty keretében, azon
belül az oszltillokhoz furtozó es oszlólyközi, inlerdiszciptinórb bizottsó-

gokban

folyílc

Minden ismeretrendsze1 tudomriny, tudományszak fejlődésének,
szerveódésének folyamatában eljön az az időszak, amikor produktumai
és elfogadottsága alapjr{n megtalálja (megkapja) helyét és szerepét a tu-

1.

Prof DrTurcsányi Károly ezíedes, ZMNE VSZTK Hadit€chnikai

táDár, dékán h9lyettes

tanszéh tanszékv€z€tó

€gy€t€mi

9l

dománymüvelés akadémiai rendszerében. Ennek ideje, módja és kerete
ismeegyrészt az adott tudományszak megerősödésétől, önállásodásától,
retrendszeének gazdagságáól, úgynevezett tudományos potenciáljától,
másrészt az aá művelók tudományos közéleti szerepvállalásától, a tudományos kömyezet általi elfogadottságától, aktív közreműködésétől fiigg.
tudonuínyos közélaben, az )WIA szintjén elő
l996-ban jelent meg, amikor az MTA IV Agrártudományok Oszrálya
által irányított és a IV és IX. Gazdasági és Jogtudományok Osztilya osáá[ykö.zi bizottságaként működő (interdiszciplinári§) MAI{KETING BIZOTT-

sür

A logiszlika a mag)af

SAG, az albizottsá8ai szIímát növelve, megalakította a Logisztikai Albizottságot. A Tomcsónyj Príl akadémikus, a MTA rendes tagj a vezette Marketing
Bizottság ekkor 6 logisztikust választott sorai közé, köztiik 2 katonai logisztikust, Janzl Kórolyt és Turcsónyi Kórolyt

Az

albizottság elnökévé a magyaí logisztika kiemelkedő személyi
ségét,egyik legielesebb úttörőjét, rroll Imre professzortválasáo§a. A20
fős albizotts{g, amelynek törzsét a Marketing Bizottság logisztikus tagjai
alkottáLk, további katonai logisztikusokat is sorai közé yrílasztott, nevezetesen Szenes Zohónt, Kunos Blílintot és Réger BéItíl.

Az első akadémiai ciklusa során a Logisztikai Albizottság bebizonyította, hogy helye van a Magyar Tudományos Akadémián, a tudományok nemzeti műhelyében. Az albizottság összefogta a polgIíri és katonai logisaikusok kiemelkedő személyiségeit, és rajtuk keresztül az egész logisztikus "trírsadalmat|'. Sikeres rendezvényeivel, a Marketing Bizottság munkájának támogaüísával és erősítésévelnövelte a logisztika tudományos elismertségét,
bizonyosan véglege§sé tette helyét a Magyar Tudomátryos Akadémián. Ez az
idószak tehát a magyar logisáika szempontjából "íörténelmi" idószaknak
tekinüetó, amety új működési, önkifejezési lehetóségeket, a logisaika hazai
fejlödésének új ívétés új szakaszának megalapoását jelentette.

A logiszti*a szempontjóból az első akadémiai ciklus lezórása és a mósodik ciklus tís4tségvbelőinek megvólasztása - a MTÁ akadémiai ciklusvúltósának szerues úszeként- 1999 őszén történl. Ekkor valamennyi
osztíly, bizottság és albizottság újra választotta tisáségviselőit. Minden
szintpn az első válaszlísi forduló a tagság megválasáisával, a második
forduló vezetóvál asztÁssal zinJlt. Az MTA IV AgrrÁrtudomrinryok osztálya,
a IX. Gazdasági és Jogtudomárryok Oszüílya egyetértés,éve!1999. októbet
IGán az 1999-2002, akadémiai ciklusra az ügyrendnek megfelelően 20
fős bizottságot, a megválasáott Marketing Bizottság pedig november l9-én

további 10 íös állandó meghívotti kört válasáott. A bizottságba a 3

albi

zottságnak megfelelően, albizottságonként 6 fó került megválasztiásía.

Az MTA IV Agrártudomrfuryok Osztálya a Marketing Bizottság el_
nökévé ismét Tomcsáryti pdl akadémikust válasáotta é§ kéítefel, a titkár
pedig Berdcs József tanszékvezető egyetemi tanar lett,
A Marketing Bizottság logisztikus tagiai:
. Proí.Dlchikdn Altila

+,anszékyezető es/et€mi

pesti Közgazdaságtudományi

tanár, rektor Buda-

és ÁIlamigazgalisi Egyetem

' Ptof,Dr.Cselényi Jóuef tansúklezeíő egyetemi

@KÁE).

tanlír, dékínMis-

kolci Egyetem (ME).

. ProJ,Dr.KnoIl hnre a Magyar Logisztikai Eryesület elnöke.

' DlKovlics

Zoltón egyetemi docens, dékán helyettes Veszprémi
Egyetem (VE),

. Ploí,DlTánczos Ltíszlóné tanszékvezető egyetemi tanár Budapesti Műszaki ós Gazdaságtudományi Egyetem (BMGE),
. ProJDr.Turcsányi Károly tarczékvezető egyetemi tanar, dékáut
helyettes Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE).

A bizottság 10 fős állandó meghívottai körébe az alábbi logisztiku§okat vála§ztották meg:
. PtoJDnBenkő ,Iónost

tAnszékYezelő es/etemi tanár Szent I§tván

Eryetem (SZIE),
. PloJ:,Dr.Hu§ti Istvdnl tznszékvezető egyetemi tanar SZIE.
. ProJ,DnKuIcsór Bélól tanszékvezető egyetemi tanár BMGE.
. DnKunos BóIinío' Honvédelmi Minisaérium osztá|yvezető.

Megtisáelő és a katonai logisáika számrára a tudományos elismerés
jele, hogy mind a bizottsigban, mind az állandó meghívottak körében 1-1
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íövel képviselve vagyunk. A logisztika nem sok teíülete mondhatja e| ezt
magáról,
AzD.dTlg az osztítyok es a Marketing Bizotbág ügrendjének negfelelően a logiszíikai albizottságba további 10 főt választottak meg:

' DnBdnyainé DnTűh Ágotát
. Demeter

K

egyetemi adjunktus,

szlindl eg:rctemi adjunktus, BKÁE

' HahísznéDnSipos Efzsébetet

.

egyetemi docens,

Eirkó BóIintot főiskolat docens, Szechenyi Istvrárr Föiskola
(SZIF), Györ
docens, SZIE

Nagl LtíszlótElektrolux Lehel Hűtögépryrár Kft., logisztikai igazgató

' DiPrezen§üi Jósuíeí egyetemi

.

BKÁE

Dt

' Dllakner Zolüíní e$/etemi

'

ME

magáLntanár

Dr.Rappert Ldszlól Kőz|ekedéstudományi Rt., trrdományos igazgató

' DeSzegedi Zoltőn egyetemi docens, BKÁE

.

lfiir?rmef Ágne§t egyetemi adjunktus,

BI(ÁE.

A Marketing Bizottság az 1999, november 29-én az MTA szekh.ízában tartott alakuló ülésénmegválasáotta a bizottság alelnökeit, a három
a|bizottság elnökeit és alelnökeit, A válasáíst megelöóen Tomcsá,rryi Pá|
akadémikus i§mertette az akadémiai bizotts.igok és különösen az osztályközi bizottságok helyzetét. A IV oszüílyhoztattozó 1l bizottságból hétnél
új elnök lett. Annak érdekében,hory a köztestíileti tagok minél nagyobb
köre szerepeljen a bizottságokban és a fiatalabb generáció is bekapcsolódjon, szükség van a vezetes rctáciőjára is. Ennek szellemében tette meg
javaslatait a különbözö
bizottsági és albizottsági tagoka és az albizoltságok vezetóie, Az ügyrend szerint az alakuló.ülésen minden jelenlévőnek
lehetösége volt további jelöltek állínásáfa. A titkos szavrzás alapján a
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Marketing Bizottság a Logisztikai Albizottság vezetőivé válasáotta:

elnökké: TurcsónyiKdrolyt,
alelnökké: Chikdn Altillíl,

Knoll Imre az alelnöki megbízatrás helyett - az új elnökkel történt
egyeáetés és egyetértésalapján - 4 tiszteletbeli elnökké választást követően ezt a cimet kérte véglegesnek tekinteni.

Az ülesen Tomcsányi Príl akadémikus megbízta az albizottsági
elnököket, hory:
'

az újonnan megválasztott tagok felé továbbítsak a hivatalos meg-

bízístegyben

hívjá.k össze az albizottságokat;

'

az albizottság alakuló ülésén válasszák meg-az albizott§ágok

.

alakítsák ki az albizottság munkaprogramját (üIései és rendez-

titkárait és l0- 10 állandó meghívott tagiát;

vényei tervét), amelyek a Marketing Bizottság egyetertése esetén a bizottság munkaprogramjának is részétképezik.

A Marketing Bizottság az akadémia és az irányító osztály
tudománypolitikai és tudományfejlesztósi irányelveinek megfelelően a
ciklus során kiemelten kíván foglalkozni;
. az akadémiai doktori követelrnényekkel;
új tudományos

'

az

.

a fudomány globalizálódása és a magyar tudományos nemzeti

fokozatot szerzett kollégrik megismertetésével;

érdek kérdéseivel.

Ezek a kérdések tehát valamennyi albizottság működésében is meg kell
kapják a megfelelö helyet és fis.elmet a vezetés és a tagság munkíjában.
A Ma*eting Bizottsdg Logísaikai Albízottság alakuló ülését2000. febfudr 9-én tafioítr nug a Zinyi Miklós Nemzetvédelmi Egletem konferencia
termében-

Az ülésen részt vett

a Marketing Bizottság elnöke és titkrira is.
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Az ülés napirendjén szertpell:
l.) Álhndó meghívottak megválasztasa;
2.)

Titkír megválasztása;

3.) A ciklus munkatervének megvitatása és elfogadása;
4.) Esrütünüködés ajánltisa a Magyar Professmrok Vilrigtanácsa eryik
munkabizottságával.

Az átlandó meghivottak megválasáásának jelölő listája az elnök felkérésérea tagok réúérölbeérkezett javaslatok alapján került ö§szeállÍtás,
ra. Az ülésen az előz,etesen javasolt 14 fő mellé Knoll Imre professznt
javaslatára további 1 íöt vett fel az albizottság ajelölő listíra. A titkos szavazís eredményeként, Tomcsdnli akadémikus egyetértésével,12 fó kapott
állanitó meghívást az albizot§ág munkíjába, akik a kapott szivazatok
sorrendjében:

Dr.Mang Béla egetemi docens, ME.
DnTóth Lajos egyetemi docens,

SZr (BMGE).

Dr.Kovócs Lászhó egyetemi docens, ME.

Dt Nagt Géza főiskolai kari öigazgató Kossuth Lajos Tudományeryetem, Debrecen.

Szucsókné Dr.Ónodí Ágnes friskolai docens, Budapesti Gazdasági
Föiskola.
Dr.Szűcs Ltíszló eryetemi docens, ZMNE,

Dr.Réget Béla egyetsmi docens, ZMNE.

Lenglel Jdnos egyatemi adjunkfus, ZMNE,
DnTarnai ,Itúlia egyetemi docens, BMGE.
DnKerepesi Kaíalín tanszékvezető eryetemi docens, BMGE.
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DlFöaesi

Péter fóiskolai

tanrár,

SZIF.

Dr.Némah Ernő MH Logisztikai Főigazgaóság közlekedési smlgálatíőnök.
Hasonló szavazísi eljrá,rással a Logisztikai Albizottság a titkrári te€n-

dők elláásfua Lenglel Jdnost választalla meg, A titkár jelölése és választása során az albizottság követte aá a gyakorlatban jól bevá|t hagyomrfult,
hogy a titkár abból a körből kerüljön megválasztásrq amellyel az elnök a
munka szervezését és az albizottsági működést a legracionálisabb módon
tudja irányítani.

A

Logisztikai Albizotlstig taüai es az úIlandó meghívoíak löbb

egelemel, íőiskoltút, kulató helyet és gazül*odó szemezeíeí rcprezentólnak. Az arányok részben kifejezik a logisztika múvelésénekhelyzeté!
reszben pedig a kutatói közéleti aktivitast, Igen jelentős a képviselet a
Budapesti Közgazdaságtudomanyi és Allamigazgatási Epetemról (5 fő),
a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetemről (5 fö), a Miskolci Eryetemről (4 fő) és a Zfinyi Miklós Nemzewédelmi Egyetemrö| (4 6). Ez
utóbbi a katonai logisaikusok tudományos kutatói és közeleti szerepvállalásának igen magas szintű elismerese. Még jelentősebb ez a sznrep akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a gazdálkodó és államigazgatási szektort

képviselők között további két katonai logisztikus kapott he|yet. Megalapozott lehól úgl fogalmaaú, hogl a katonaí logbztika vezető ludós sze,
mélybégei a jekn akademíai ciklusban meghaároaő szerepet jólszanak
a mlglar logisdika egéuénekfejlesztésében, a Magtar Tudoruínyos Akaümián elfoglalt helyének további erősítésébea.

Természetesen ez egy ritka lehetőség, amely a katonai logisztika sámáfa nemes kihívrás, méltó feladat. Minden hatonai logiszlikus felelőssége,
hogl az egész maglar logisztika é?dekébel tudjuak élni a fel*índlt lehe-

tőséggeL

A Logisztikai Albizottság az alakuló

ülésénlegfontosabb napirendi

pontként az elnök elóte{eszlesével a hiirom éves akadémiai ciklus tervét
vitatia meg és fogadta el. Az albizottság tudományos stratégióját is kifejezik ez ülések programjai, amelyek éves bontásban az alábbiak:

20ü)-ben
1,)

Az élelmiszeripar logisztikai problémái.
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2.) Logisztika a felsőfokú képzésben és a PhD felkészítésben.

3.) A Magyar Honvédséglogisztikai rendszere, szervezetei és működési fejlesztési elgondolásai a stratégiai felülvizsgálat után,
4.)

A termelés globaliációja és logisáikai összefiiggései

(a teljes

Mar-

keting Bizottság részvételével).
2001-ben
1.)

A fenntartható közlekedés.

2.) A marketing és a logisztikai kutaások helyzete és összefiiggései
Magyarorságon (a teljes Marketing Bizottság részvételével).
3.) A Miskolci Egfetem Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszéke,
mint logisáikai oktató-kutató bázis (eredmények a " Recxcling logisz-

tikában'l).
4.)

A Budapesti Intermodális Logisztikai Központ - az állam

és a ma-

gánszektor szerepe a fejlesztésben és az üzemeltetésben.

2002-ben

l,) A logisztika nemzetgazdasági szerepe és aspekfusai (a teljes Marketing Bizottság részvételével).

A logisztika mint tudományág hazai he|yzete és kutaüisának eszköáára a SZIE-n.
2.)

A logisztika belső tagozódás4 funkcionális és folyamat§zemlélet a
logisztikában.

3.)

4.) A beszerzési és elosaási togisáika integrációja a termelési logisz-

A Logisáikai Albizottság meggyőzódése, hogy ez a tudományos program - színvonalas m€gvalósítás esetén - egy tartalmas, a logisztika tudomanyrinak fejlődését hatékonyan segítő folyamat gerincét képezi. Megerósíti az albizottságot ebben egyrésúa neves kutatóink nagyfokú egyet-

értése, másrészt az a ény, hogl a Marketing Bizottság változtatás nélkül
fogadta el és az egész bizottság szempontjából gazdagnak és értékteremtónek ítéltea "küelölí utal'|.

_

A föirrfuryok meghatírozása mellett az albizottság üímogatta az elnök
elgondolását abban, hogy az albizollság ad hoc munkacsopórtja vállaljon
keÁeményező szerepet egy többnyelvű értelmező szakszóüír sorozat
logisztikai kötetének elkészítésében.A szótársorozat elkészítésea Magyar
Professzorok Világtanácsának kezdeményezése, amelynek célkitűzése:a
haaíron tuli - Kárpát medencei _ magyarok oktaását tr{m ogatni azzal,hogy
felsőfokú tanulmráLrryaikhoz kapcsolódóan a szakterületek izakkifejezéseii,
azok értelmezésétanyanyelvükön is megtanulhassák. A szükségei anyagi

üímogatás megszerzésétkövetően Michelberger Príl akadémikus vezetesével kezdi meg a szerkesáő bizottság a kidolgozó munkát, amely sonín
Turcsdnyi Kdroly, a Magyar Professzorok Világtanácsa etnöki tanácsadó
testületének tagjaként az összekötó és koordináló szerepkört vállalja fel.

A Magyar Tudomiárryos Akadémián tehát ery új idószakot kezdett
meg a működésének második ciklusába lépő Logisáikai Albizottság. A
maryar logisaika első kiemelkedő sikerének tekinthető az albizottság létrejötte l996-ban, Jelen ciklusnak a katonai logisztika szempontjábói van
egyedi j_elentősége, amikor a logisztikai tudományos közeletben meghaározóan fontos szerepet bíztak rá.
ÉIiank ióI a tehetőségge| aimogassuk eg,ütt mi katonai logisaíkumagar logisztikai
köúki szeqepl^e
erdekében
so,k tudonuinyszakunk fejlőüsét, magunk és a teljes
elmélet és glako at erősítése és siketes tudomóqlos
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TuDollLfu\ryos KoNFERENCIA
A MI -24 HARCI HELIKOPTEREK KORSZERÚSÍTÉSE

A MH

Logiszíikaí Főigazgalósóg

tudonatnyos tanácsa éves temének neg,

felelííen2000. Jtúnius 6.,án a "MI,21 harci
helikoprerek kofsze isűése' címcn kihe,
lyaett tudoruÍnyos koníercnciól laftott
S ze n tk ir óly s zab adj ótt

fudá:f##:ű:,::r:"::t!:í":'##
adjuk köue folyóiratunkban.

Szerkesztőség

Elnöki megnyító
Nagy tisztelettel üdvözlöm a konferencia résztvevőit a MH Logisztikai Főigazgatóság Tudományos Tanácsa és az MH Repülóműszaki
Szolgálatfiónókség nevében, akik eá a konferenciát szerveáék. A konferencia fő célja az, hogy ráirIá,nyítsuk a figyelmet a harci helikoptereke,
amelyek hamarosan elérik felső korhatárukat, illetve a NATO felajanlásának kapcsán korszerüsítesre szorulnak,

Érdetp-s -e korszeríisűeni? Szükséges -e konzeihíleni? Mivel jór a
kotszeúísítés?Megoldható -e egltíllalán?

Ezek azok a fö kérdések,amelyek megfogalmazása ugyan nem a

Tudományos Konferencia feladata, de az együttgondolkodás, a minél többoldali megközelítés feltetlenül adalékot adhat a döntéshoóknak arra, hogy
megközelíóen optimális döntést hozzanak. Az elhangutt kérdéskörök kilr-

bejórósdt elsősorban szakmai-tudomúnyos igénayel próbőljuk meg
elvégeznl Ehhez szeretnék a konJerencia résztvevünek jó munkdt kívónnL

REpüLóGÉpEK MoDERMzÁLÁsÁx.lr nr..prÉlnrn

,

Keszthelyi Gyula, Rohács Józsefl

Abstract
A repülőgepek územelletéséneka célja, a gépek rcndellelesének negíetető használata, minél hosszabb ideig, minél hatékonyabban, az előífl
biüonsógi szinten Á lechníhai halaúísköverkezn énlekén' a rendeltetési
|eIadaXóI az előía biztonsági szinlen minden vóbozik Ezek a vóltoztúsok
5-8 évente új gépeh tugjelenéséhe6 20 évenu elviekben új gépek, eljótások kialakulásdhoz vezetnek Ezérl a rcpülíigépeket 12 , I5 évente jelel-

tősen moderniaíIni hell, vagl - a ha!éhon! iizerrglterés, a medelelő harcószai szint fennuaása bdekében - célszerű újakra cserélni azokal

Az előaúis a nndernizóltis elnuleti alapjaitfoglalja összl. Eun be,
lül először a tervezés egles sajótosságait és a temezés-góraísban meg;ftgelhető bónyváIrósl, valaminl a korcze isítós elvét, khetséges módjait
mularja be. Á tovóbbíakban a tanulmány a funkcionűb és a gazdasógi
értékekvóltoaisait elemzl Végül a moderniaí,ltís halékonysógól, annak
viagáIari módszereit isme etl
Bevezetés
fé|évszáaad harci cselekményei bebizonyítoták, hory a
modem hadsereg legfontosabb fegyvememe a légierő. Sajnos a légieró egyben a legköltségesebb is. A Magyar Honvédséget súlyosan érinti a rendszerváltrÁst követő gazdasági visszaesés. Természetesnek tíinik, hogy a
légieiön lehet a legtöbbet takarékoskodni. Ennek a "természelességnek"
azonban súlyos rira van. Mára a magyar l{gierö lényegében €ljutott a működésképtelenség haüírára. A pilóták a sziikségesnél kevesebbet repülnek,
a repülőgépek, helikopterek naryobb hányada áll. Nincs elég pénz a vükséges fenntart ísi, karbantarüísi munkrák elvégzésére,A fegrverzet jelentős
résánek hamarosan lejár az élettartama.

Az utóbbi

A repülőgépek, helikopterek erkölcsileg elavultak. Dönteni kell vagy

korszerii§ítjtik]

t

.

iary

újakra cseréljük a gépe)<et,

Kcsztltclyi Grd! mk, .zrEdes, MH Logisáikai Fóigazg.ós€, frigozg8tóhely.í€§
Dí. Rohács Józseftrnszékv9z€tó cs/etemi tanár, BMGE Repüógépek és H8jók T.ítszék
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A

repülógépek tervezésének a kezdetekor 35 - 40 évre kell gondolni.
és technológiai fejlődés következtében a 8 - 10 évente jelentős, 20 évente alapvető, generációs változások vannak, Ezért a repülőgépek
erkölcsileg elavulnak, azokat 12 - 15 évente modemizálni, azaz korsz,erű-

A tudományos
síteni kell,

Ennek a tanulmánynak a célja a

n odefnizóIds elméleténekaz ótle-

kintése.

1.) Tervezési sajátosságok

A repülőgép tervezése egy komplex múszaki, gazdasági folyamat. Ma
ezt már sok tervező kiegészília kömyezetvédelmi jelzóvel is. A folyamat
komplexitását az adja meg, hogy az új repülőgépek tervezésekor igen sok,
többnyire egymásnak ellentmondó feltételt kell teljesíteni. Például a nagysebességű repülés és a biztonságos leszállráshoz szükséges kissebesség aerodinamikai szempontból teljesen eltérő geometriai formát igényel.

A repülőgép fejlesztésekor,

azaz L íeívezés,kutatás - fejlesztés során

a tudomlinyos, müszaki - technológiai fejlettség által meghaüírozott, vagyis
a lehető legjobb állapot szintjéhez i gazodnak (1, dbra). A fejlesztéskezde-

tekoí a '|nag,laíörő" tervekkel iryekemek az elérhető legjobb áltapot
A tervezők minden lehetséges új eljárást módszert, technológiát alkalrnazni szeretnének. Elindul egy hosszú, többéves kutatás. Feltételezik, hory a tudományos - technológiai haladás ryorsabb lesz az e|őre
jelzettnél, A fejlesztési programok ü{mogaüása is attól fiigg, ki, milyen
naryszerű repülögépet ígér.
ftrlé kerülni.

Amikor a fejlesáés már a megvalósítrás közelébe kerül, akkor a tervezők már ragaszkodnak a ténylegesen megépíthető repülőgéphez. Csak a
Új repülőgép fejksxésénekstrotégiaiJotyamata
. múlzt|d - l.cbDol€.i
f.jktba8 rz.íila l.h.t6
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l.sz ábra

korábban már többszörösen

ellenórzött,

kockázat menetesen alkalmaáató

módszerekkel, eljárásokkal számolnak. Ekkor a kialakítandó repülógép
jellemzői! műszaki fejlettségétnémi rátarással az elérhető legjobb állapot
alatt adják meg. A tervező cégek nem akarják felvállalni, hogy a tulzó
előrejelzéseik alapjan szárnon kérjéktőlük a tervezendö repülőgépek tulzott optimizínussal megálmodott jellemzőit.
Amennyiben a tervek zöld utat kapnak a tervezók folyamatosan visszatémek a lehető legjobb állapot szintjéhez. A konkurens, egymással versen-

gő, előzetes tervek között mindig vannak olyanok is, melyek a későbbi,
nagyobb piaci részesedésreményében,a várható igények felfutrisával számolva eleve az elérhető legiobb szint ftlé kerülnek.

A repülőgép-fejlesztés vázolt stratégiai folyamata lényegébena
fejlesáés első l5 - 20 éves szakasátjelenti. Ekkor előterveket készítenek,
előzetes kutaás - fejlesztést folytatnak (2. ábra). Az új ötletek, elvek kipróbálását alapkutaásokkal kezdik. Az első eredmények értékeléseuüín
áttémek a laboratóriumi vizsgálatoka. Az újabb értékelésuüám modell és
légi kísérleteket fol},tatnak. A légi kísérleteksorán az új elvek, módszerek
alkalmaáatóságát kísérletirepülőgépeken, légi laboratóriumokon ellenőrzik. Az eredmények ismétel kiértékelóse uán lehet elkészítenia konkurens
terveket. Ezek olyan, erymással is versengő tervek, melyek kisebb- nagyobb mértékbenkülönbömek egymástól az alka|mazotl optimalizálási
célfiiggvényektől fiiggően. A konkurens tervek közül a majdani vevókkel
közösen, a piacot felmérve hatarozzák meg a véglegesen kidolgozandó gép
formájá! műszaki specifi kációját.
Az elviekben új repülőgep fejlesaésének, tervezésének Jolyamata
2.sz óbra
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A fejlesztés első szakasában sok külső intézmény,egyetemek, kutató
intézetek dolgoznak, Részüke a megbízásokat részben atervező, gyárlő cé,
gek, részben az orságos kutatrás-fejlesztési programirodák adják.

A

fejlesztés második szakasában alapvetően a tervező, gyártó cég

szakemberei, laboratóriumai vesznek részt, Ekkor jelentik be a média és a
sajtó képviselóinek az adott repülőgép teívezéséneka kezdetét. Elósór
véglegesitik a fejlesáendö repülőgép specifikációját,.műszaki, gazdasági
jellemzóit. Majd elkó§zitik a gép terv€it. Leryártjrák a prototipusokat és
azokkal beható laboratóriumi és légi kísérleteke!minősítő vizsgálatokat
fol1tabrak. Az eredmények fiiggvényében véglegesítika repülógóp terveit,
megkezdik a gép ryártásáq piaci bevezetését, A folyamat ezen második
szakasza 4 - 5 évig tzrt.( 3. óbra ).

Vállozás a termek-fejlesztes

és piaci éaékesítés
fo$amatdban

3.sz óbra
a terméI{ejleszés és piaci éfréka§Ités hagomólyos módja

modern tefmévejlesztés é§

piaci érrékeslíé§

Összességében 5 - 8 évente sok új műszaki - technológiai eredménnyel
lehet szímolni. 8 - 10 évente jelentös, 20 évente pedig alapvető változasok
vannak, A harcászati repülőgépek terén pl. még ennél is gyorsabb a fejlődés. Mintery 15 évente jelennek meg az új generációk, Eppen ezért egy
repülőgépet 35 - 40 évre kell terv emi. Az e|őterveás l5 év a tényleges tervezés 5 év. Az új gépet2l - 25 évig szeretnék hasnálni. A gyártast legalább

l0 évig célszerű fenntartan

i,

A repülógép fejlesztése elviekben megeryezik bármely korszerü terhagyományos
mék fejlesáésével. A termékfejlesaés és a piaci értékesítés
inínya viszont megfordult. Koníbban mémökök új ötleteket találtak ki,
melyek alkalmazíaával új terméket állítottak elö. A gyártás megszerve-
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pedig létrejött €gy piaci
zesekor kialakult e gy gyánási át. Az értékesítéskor
ár. Persze a piacot jól meg kellett "dolgo7ni", hogy a termék eladható
legyen. A modem termékfejleslésmindig a piactól indul. A piaci igények
felmérése alapjá,rr specifiká§ak, mig milyen áron lehet értékesíteni.A piaci
rárból képzik a gyártási áíat. A mémököknek pedig fel ke|l "töIteni" a
leendő terméket azokkal az új, mérnöki ötletekkel, módszerekkel, melyek
az elvárt spec|fikációjú terméket eredményezik.

A piaci elvőrás glakran limiláIt fual jelent. Az előtewezés, az aercdinamikai forma és a gép főbb szerkezeti kialakíüísa utáLn témek át a

szilárdsági méretezésre.

A repülögépre térfogati, vagy tömegerók (súlyeró, tehetetlenségi erők),
felületi (aerodinamikai erők) és koncentrált, helyi erök (pl. hajtómű,
számy bekötésekben ébredő erók, a talajtól származő erók) és ezen erők
által létrehozott nyomatékok hatnak. Ennek megfelelően a repülőgépre
megosztott (pl. a felhajtóerő a szírnYerjedbége mentén) és koncentrált

a terhelések időbelije|legük szerint
lehetnek statikusak és dinamikusak. Szigoruan véve a repülőgépek esetében tisáfur statikus terhelés nem létezik, de ide sorolják az időben csak
lassan változó terheléseket.

(pl. hajtóműbekötés) terhelés hat, Ezek

A repülőgépek tervezésekor a légialkalmassági előírásokban fögzített
repülési helyzetekból határozzák meg a mértékadó, vagy más néven biáos
terhelést. A törőterhelésnek és a biztonságos terhelésnek a viszonyát biztonsági tényezőnek nevezik, A repülőgépek esetében a biaonsági tényezöt

a biztonságos terhelés szímiüisának pontossága, a gyártástechnológiai

pontatlanságok és az adott szerkezeti elem meghibásodásának következménye alapján hatátrozzák meg. A repülőgépek szilá,rdsági méretezésekor
ez a tényező a legrosszabb esetben, amikor a mértékadó terhelés meghatározása bizonytalan, a gyiárüís soriálr alkalmazott technológia nem zárja ki
az esetleges hibák elkövetését és az adott szerkezeti elem meghibásodása
katasáróf.ához vezethet, sem haladja meg a2,5 - Z,7 éítékeí.Ezt az áha-

lános műszaki ryakorlathoz képest rendkívül alacsony tényezőt is csak
kevés szerkezeti elemnél (pl, fi.rtóműbekötés) alkalmazzák.

A mértékadó terhelés meghaározá,sára a repülési helyzettől, repülési
manőverektől és a szellökésektól ffiggó un. terhelési többest alkalma,"ák.
Ez a szétm azt mutatja meg, hogy a repülőgépre ható gyorsulás hányszorosa a íiildi graviüíciós gyorsulásnak, vagl másképen fogalmazva, a repülögépre ható eredő eó és súlyerő különbsége hogy viszonyul a súlyerő
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abszolút értékéhez.A terhelési többes repülési szituációknak megfelelő

értékeit a légialkalmassági elóírások szerint adott terhelési többes - sebesség

diagramból veszik fel. A légialkalrnassági előírások szerint polgari sállító
repülőgépek esetén a terhelési többes értóke maximálisan 3.5 értékkörüli,
míg az akrobatikus repülógépeknél 4 - 6, a harci vadászrepülógépeket pedig
8 - 9 terhelési többesre méretezik.

A repülőgépeket a minimális súly biztosítása éi dekében lényegében
törésre méretezik. A mértékadó terhelést ugyanis a szélsőséges repülési
helyzetek mellett a széllökések miatti extra terhelések határozzák meg. A
mértékadó széllökés nagyságát pedig úgy veszik fel, hogy azzal a
repülőgép legfeljebb egtszer áIálkozzon 106 repült óra alatt, Ez egyben
azt is jelenti, hogy egymillió repült órára juthat egy a számítottnál naryobb terhelésből adódó katasztrófa. (Szerencsére a helyzet még ennél is
jobb és repülőgép típusától
107
109

fiiggően

*

repült órrira jut egy katasztrófa, és még ennél isjóval ritkábban fordul elő
olyan kataszhófa, melyet a |'glengére méretezett|' szerkezet törése okoz.

A repülőgép szerkezetek másik sajátossága, hogy a mindenkori változó terhelés a szerkezeti anyagok kif,íradásához vezet. A repülőgép törzs
esetében például nemcsak a a szárny és a vezérsíkokokozta hajlító és
csavaró hatásokkal, nemcsak a légköri turbulencia hatásaival, de a minden
felszálláskor kialakuló kabin tulnyomással is számolni kell, A manóver, a
légköri és a kabintulnyomás miatt realizálódó ciklikus terhelés okozza a
törzs szerkezeti elemeinek a kifáradását.
A fáradásos krirosodás miatt

a repülőgépekre repült óra, naptari év és

felszállási ciklusszí,rn alapján un garantált élettartamot ímak elő. Ez az a
maximális élettartam, amely eléréséiga repülőgépek közül a tervezési
kritérium alapján csak maximum egy fog katasztrófahelyzetbe kerúlni egy
millió repült óra alat! amennyiben az üzemeltetők betartják a tervező és
gyártó cég által megkövetelt üzemeltetési körülményeket és maradéktalanul végrehajtjá,k az elöírt karbantirtrási, javíüísi munkákat.

A

korszerű repülőgéptervezés során a szerkezetet a fIíradásos repedések un repedés-terjedésisebességére méretezik, Ilyenkor egyértelmú
élettartamot nem lehet meghatározni. A tényleges terhelések haíására a
repülógép szerkezetében végbement károsodásokat, azaz a repűlőgép
valóságos állapoát mérésekkel,vizsgálatokkal ellenőrzik és az üzemeltetést a valóságos állapot íiiggvényébenirányítják.

.,.|:n'9_r. T"gt"gyezn_i,._hogy az üzemeltetés (használat, karbantartás,
1avíkís) előír.ísokkal .s_zabályozottan úgy van megoldv a, bogy arepUlőgép
az életlartamának lejárta előtti utolsó repülésére is ug]ano-Iyan biZon-ságosan használható állapotban megy el, mint az első utJá.u, "

., 4 repllőgéq cvártását szintén a légialkalmassági e!őírások szabályozqy._Él folyamán csak szigoru előírások szirint ellenőrzött anya_
"4. {lehet felhasználni. A gyárníii
gokat
folyamatot folyamato§an

ellenőrzik a
légügyi hatóság emberei. A
a kórábban isúrtetett típus-légialkal_gyárüíst
massági,.illetve egyedi légialkalmassági vizsgálatokkal, berepiilésekkel keIl
befejemi.

A modernizáIás elve

2.)

A repülések biztosíásának alapvető feladata a légi eszközök üzemeltetésének a megszervezése, a mémök-műszati szolgáiat tevékenységének
koordinálása,

Mindaá, ami a légi eszközzel annak előállítása uán történik üzemelAz iizem€ltetés ezek szerint magába foglalja a légi esz-

tetésnek nevezik.

közök. szállíhísát, tárolását, használatrit, karbantirtrisát,
iuuitasaq
bármely okból bekövetkezett állását ovárakouúsótn. ' '

ircw"

Az üzemeltetés célja, hog a tégi eszköa:

.
.

minél hosszabb ideig,
minél kisebb élettartam fajlagos költséggel (a légi eszköz teljes
élete során felmerülő un. élettartam költségnek a teljes repülési
idöre vonatkoztatott fajlagos értékével),

.

a rendeltetési célnak,

.

az előírt biztonsági szinten.

vary a célfeladatnak megfelelő használata,

. T"ey}\ fel, hogy a műszaki, tudomanyos és technológiai színvonalnak le&iobban megfelelő repülőgépet vásároljuk meg (4.- ábra), A gep
állapota az üzemeltetés, a.az a gép elete foiyamrin] álhlábá véletlen

s,erűerr romlik. Am ennyiben ez az állapotromlái valamely folyamatok, pl.
a kenőanyagok elhasználódása miatt félgyorsulna, akkoi a ÚaUUi gyÓ..
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állapotromlást un karbantarüíssal akadályozzuk meg. A karbantartís a nagyon terhelt szerkezetek ál|apotínak.az ellenőrzését, az elhasználódott
anyagok cseréjétés kisebb javításokat jelent. A használat folyamr{rr a
repülőgép állapota közben tovább romlik. Végül olyan mértékűlesz az
állapotromlás, hogy az már befolyásolja a repülőgép biztonságos használa_
tát, megakadá|yozza a célfeladat ellátását. Ekkor a szerkezet javíüísával

iryekszünk vissza.{llítani az eredeti működési állapotot. (Tehát csak a mű_

ködés szempontjából fontos jellemzőket állítjuk vissza a ryrirtási állapotnak megfelelő értékekre.Egyébként javítrÁsi méreteke! jellemzőket alkal_
mazunk,)

A repülőgép műszaki dllapolónah a változása az zemekelés folyamdn
( K- karbantartós, J - javíttís, M - moderniuíItís)
4.sz óbra
o
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Az üzemeltetés folyamán az újabb felfedezések, újonnal kidolgozott
tervezési, gyártási eljárások, új szerkezeti anyagok alkalmazásának köszönhetően a lehetséges legiobb állapot természetesen exponenciálisan
emelkedik. Ezért az egyik soron következő javítás alkalmával célszerű
lehet a repülőgépet nemcsak megjavítani, de az elérhetö új szerkezeti meg-

oldások, eljrirások, berendezések, rendszerek alkalmaz{sával az eredeti
gyártási állapotnál magasabb színtű műszaki állapotra feljavítani. Eá ne_
vezik modernizálásnak.

A repülőgépeket általában húsz év élettartamra tervezik. Feltéve,
hogy az adott repülógépet legalább l0 évig akarják ryártani, akkor a fejlesztés második szakaszát is figyelembe véve, az új reptilőgép tényleges
terveit úgy kell elkészíteni,hogy az a következő - minimum - 30 _ 35 évre
megfeleljen. Belátható, hogy a technológiai fejlődés ennél sokkal gyorsabb.
Ezert minden repülógépet úgy kell megíervezni, hogy azon a modemiálás
végrehajtható leryen, vagyis a repülögépet úgy kell megépíteni,hogy azon a
legújabb műszaki, tudományos és technológiai eredményeknek megfelelő
mó-dosításokat végrehajtsák.

A modernizálás másik korlátja

a költségigényekkel van összefiiggéskorszerű légierő fenntartása ugyanúgy költségérzékeny "vtíllal- koaís" mint bármely más feladat, szolgáltatÁs elvégzése. A repülógépek
üzemeltetésekor ma az un teljes élettartam ciklus költséggel (5. ábra) számolnak. Ebbe a költségbe minden a gépek megszerzésével, használaával,
karbantartásával, j avíásával, modernizálásával, sőt az üzemeltetés befejezesekor a gépek újrahasznosítrásával, illewe kömyezetkíméló újra feldolgoásával kapcsolatos összes költséget sámíüásba kell venni. Természetesen a
teljes élettartamciklus költségben a beszetzÉsi ár aje|entős fejlesaési költségek miattjelentós, majd egyharmados részt tesz ki. Ugyanakkor a használat
költsége, mely tartalmana a gép működteteséhez szükséges üzemanyagok

ben.

A

árai mellett a pilótáú<, a személyzet és az íizembetartók bérétis, szintén je_
lentős hrányadot alkot, Több esetben enrrél is tovább mennek és a légieró feladaüínak az elláásán felhasmálandó költséggel, azaz a fegyverzet megvasárlásával, üzemképesen tarüísával is sziámolnak. Az élettartam köItséget
gyakran a várható élettartam alatt végrehajtandó repülési idővel osztva un
fajlagos (egy repült órára jutó) élettartam költségként adják meg.

A teljes éIettartamciklus költség összetevői
5.sz ábra
Modem repülögéP teües élettartamciklus köttségének
alap\€tó összetevői
E]

beszezés

l

fe9yvezet

tr (uembeállítás

@haszÍÉlal
@

karbantarÉs,

jaVítás
§ projekt

menedzsmeít
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A modemizálás elméletéttanulmányozva megállapíthatjuk, hogy nem
célszerű modemizátni azt a repülőgépet, melynek az összesített javítiási és
modemiálási költsége eléri az új repülőgép vásarlásrá,ra fordítandó összeg
60 %o-át, vagy az összesített, a célfeladat végrehajtására felhasznált élettartam kö|tsége eléri a teljes élettartam-ciklusra szrámított költséB75 %-át,
és hatékony alkalmaz4sa szempontjából egyik legAz élettartam a repülőgép repült órában,
fogalom
az
élettartam.
fontosab6
naptári időbán, vagy leszállási ciklussámban kifej ezetl azon ideje, amely
alátt az eléri az un. haárállapotot. Hatarállapotnak nevezik a repülógép
azon állapoüít, amelynek elérésekor a gép tovtibbi rendeltetésszerű használata ákalmatlan a kövelkező okok valamelyikének a bekövelkezése
miatt:

A repülés biztonság

'

A biztonsági követelmények ki nem küszöbölhetö

'

Az előírtjellemzők (üzemállaporjellemzők)
réseket) meghaladó változísa;

'

Az üzemeltgtés hatékonyságának ki nem küszöbölhetö

.

megsértése;

adott hatrárokat (tű-

csökke-

nóse a megengedett értékalá1'

Normatív előínásos állapot bekövetkezése (amikor a repülőgép,
vagy annak valamely fontos szerkezeti eleme elérte az üzemidő
szerint előírt, a tényleges állapottól ffiggetlen állapotát),

Műszaki élettartamnak hívják azt a teljes élettartamot, ame|y alalt az
adott repülőgép eléri a haüirállapotát. Az egyes repülőgépekjellemzői mrár
a gyártis beiejezésekor is az alkalmazott gyártási technológi:ítol fiiggóen,
erősen szóródnak. Ez a szóródás az üzemeltetés során fellépő tényleges
tovább szélesedik. Ezért a repülőgépek műszaki
terhelések fiiggvényében
oÁ
- os eltéréseket is mutatnak. Mivel egy adott
élettartamai ioo roo
repülőgép tényleges műszaki állapotá,nak a felmérésére,pontos meghúá\ío;á;áíaelfogadható költségszint mellett nincs megfelelő eljárás, a
repülőgépeke típushoz kötött közös élettartamot, un, garanált élettartamót (isiavatossági időhöz hasonló fogalom) adnak meg, Ezen éiettartamon belül a tervező, gyártó cég garanálja, hogy az iitala előírt üzemeltetési körülmények között, azaz az előírt műszaki üzemeltetési fo-

lyamatot betarwa, a repülőgépeket az előírt felszereltségű repülőtereken és
az előírt légköri viszonyok között h asználva az e|íogadott biáonsági szintből szr{míüató katasztrófa-szrimnál több nem lesz.
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A szóhasználatnak megfelelően létezik gazdasági (erkölcsi), karbantartások és javítások közötti, illetve garanciális élettartam.
A korszerű, állapotfigyelésre épülő rendszereket alkalmazva a repülőgépek garanüílt élettartamát nem a szokásos repülési, vagy naptiri időbeir
adják meg, hanem az állapotromlási folyamat határértékeit definiálják. Vagyis
a repülőgépeket a tényleges határállapotuk elérésiglehet iizemeltetni,

A

garantált élettartam alkalmazása egyben azt is jelenti, hogy a
repülőgépet tervező, gyártő cégnek folyamatosan figyelni, értékelnikell a
repülőgép üzemeltetését,a repülőgépeik állapowáltozásait befolyásoló
tényleges körülményeket. Ez a maryarázata annak,hogy a gyáttó cégek az
üzemeltetóknél tanácsadókat foglalkoztatnak. Amennyiben olyan esemén}t
észlelnek, amely rontja, vagy gyorsítja az állapotromlási folyamatot és
nagy valószínűséggel a többi repülőgépnél, a többi üzemeltetőnél is
bekövetkezhet, akkor un bulletin, vagy utómunka elrendelésével próbálják
kiküszöbölni az adott esemény többszöri bekövetkezését.
bulletin
munkák között vannak amelyeket azonnal, vannak, amelyeket elég a
.legközelebbi karbantartásko1 vary javításkor végrehajtani. Természetesen
a gyártó is folyamatosan korszerűsíti a termékét,ezért a bulletinek mindig
adott gyártási sámú gépeke vonatkoznak. Az üzemeltető többnyire
megkapja az összes bülletint és saját haüískörben intézkedik azok végrehajtáSáról, Esetenként az utómunka jellege, vagy nagysága miatt a gépet a
gyártó javítja ki.

A

A modernizáláshoz hasonló, de azzal össze nem tévesztendő eljárás a
modifikátás. A modifikálás lényegébena piaci igényekh ez való alkalmazkodást jelenti. A gártó cég az adott r€pülőgéptípus előállításakor
folyamatosan igazodik a piaci elvárásokhoz, és a tudományos- úechnológiai haladást is figyelembe véve eryre több v á|tozatban kínálja eladásra a
gyártmálnyát. Amennyiben az eg/es váItozatok, modifikált gyártmányok
megjelenése között 5 - 8 év különbség van, akkor a modifikálás részben
modemizálást is takar.

A

modernizálás alapvetően kiegészítő, a repülőgép alkalmazási

hatékonyságát növelő váltoáatás. Ma ez többnyire új elektronikus rendszerek, szoftverek és feglverzetek alkalmaását jelenti.
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3.)

A hatásosság elemzése

A modemiálr{s szük5égessógét és eredményéta hatásosság (hatékonyság) elemzésével mutathatjuk ki, A hatásosságot viszonylag nehéz
megfogalmazni, Ery harci repülőgép hatékonyságát a gép saját repüléstaktikai tulajdonságai mellett a fegryeízÉte,az alkalmazoít üzemeltetési
módszerek, az üzembentartók munkavégzésénekminősége, stb. is befolyásolja. Néha ezek és különösen a repülőgépnek az íntegrálí (az összes.
felderitő, szituáció elemző és döntéshozó elemét tartalmazó), rendszerhez
való illesztese jobban meghatátrozzák az adott repülőgép alkalmaziásrfurak
haásosságá! mint a gép tényleges repülési adottságai.
-

Vizsgáljuk meg, hory azonos feladatok ellátrlsára tervezett, azonos
célfiiggvényekszerint optimalizált repülőgépek fejlesztésekor milyen
haüísosságot lehet elémi, A hatásosságot un jósági fokokban szokás kifejezni. A jósági fokot eryfelöl tiszüi,n a repülés_taktikai jellemzőke alapozva, másfelöl szubjektiv tényezőket is figyelembe véve lehet meghaüíroz:ri.
lényeg, hog;u a jósági fok kifejezze, hogy az adott repülőgép a tu-

A

dományos-technikai fejlettség szintjéhez képes milyen fokon képes ellátni
a célfeladaát.( 6. óbra).

A különböző

időben elkeuletí fejlesztés etedményekénlelérhető
j ósógi, hatékony s őg i fo k

6.szóbra
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repülőgéptervező.- ryártó cégek a fejlesaési stratégiát úgy
._.,_1_::í:]j
-kész
m.9,
hogy a repülőgép minél hamarabb
legyen, n-kesO66
|r":19TT

|9:19r"k a tudornrányos - technikai eredményekÍozzetétPléve!
egy gyorsabb. fejlesáést valósíthátnak meg, igy az
repü.lőgélrek repülés+echnikai, g-ái.eeJ rtt,
r,", :r_rryi.F",tervezett
Jellemzó\ azaz funkcionális hatékonysága - az eltérő időpon-tban elkizdett
fejlesztések ellenére
idóvel közál áonosak l..^..ti ÚÓ*ur.to.
újabt_fudományos - technikai eredmények megjelené*vit
fr.egeUti teryez§sú_ repül_őgép firnkcionális hatékónysága;értéke vala#|vist novelh9tő,, de
piac
tervezett
1
.mégis az újabb fejlesaé.iir"arnenv"t
gep€l(et reszesíti előnyben. A repülőgépek gazdasági,
"l"pl'ári
morálii
értéketehát
:T!_lT:"qbT.Py"i":,} 4 reptirc§ei fuil,cionaÉ'es u !-J^agi, ,ás
ne_ven piaci értékeielterő változiist mutatnak (7. ábra).
n g'azaasa§ ertet
idővel elmarad a funkcionális éíléktől.Fz lenyegeUelí e§';or;liilerkol(Hangsúlyozzuk, hogy iít Jg},
."piiÜgeptipurt
ryh."t.
::1l_"j:*,lárlA.jg:ági
"aof,' iényieg".'t"rfok a fejlesaés második szakásátOl,
]1"..eá'ln\
vezés kezdetétől kezd növekedni. Az adott grafikonol" a
típuj teljes
fejlesaési és gyártási élettartamára vonatkozn&. Áz lJdtens;iven
tehat
mintery 35 - 40 évet kell feltijntehi. Ezen belül
uJátiil'iu. pi""i
erteklitey, helyesebben a megrendelóknek való aáarlsa--a-'iezdéstől
szímított5 - ó év után kezdődik.iA gazdasági értékebÜen az e."tU"n
t
ceszati alkalmazás hatékonyságái tak-a{a. "._

i::i':

l"J

lsmertte^ válásáVal

-

Á

-

funkcioruilb és a gazdasógi éaékvdtloaísa

u

időfüggvényében
7,szóbra

firnkoionális érték

gazdasági érték
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A fejlesztési strat€ia mega|apozásakor a nagyobb piaci részesedés
biztosíüisa érdokében célszerű es/ ryorsabb fejlesáést megvalósítani. A
fejlesztések gyorsíüísa nemcsak a repülógép piacra kerülést hozza előbbre,
de a hamarabb piacra kerlilö termék hosszabb ideig és nagyobb hínyadot
ural a lehetséges piacbó| (8. óbra).

A glors és a lassúlejlesztesi stratégia alkalno,zósakor elérheíő
piaci részesedés

E.szűra

45%
30%
piroi Észc§cdé§

|5%
0

% gors
lassú fej l€sáés

A

repülőgépek fejlesztési, tervezési folyamaénak gyorsíüísa fóleg a
sámíástechnika terjedésével, azon belül a CFN{/CFD módszerek, az
FEM (Finite Element Methods), a CAD/CAM oljárások alkalmazásával, a

szimulációs technika fejlődésével, a mérésiés adatfeldolgoási lehetőségek bóvülésével, a rugalmas gyrá,rtórendszerek alkalmaaásával, stb,
érhetö el. A fejlesáés gyorsíüísa egyben az adott gyáríísi kultura fejlettségi szintjétől is ffigg.

A

tudományos-technológiai haladásnak köszönhetöen

a

modemebb

gépek fejlesztésekor mindig egy magasabb jósági fokot leher elémi (9. úbra),

Á hagloruínyos

es

nt&rnebb fejlesz!és össuhasonlítása

9.szóbra

Ennél valamivel bonyolultabb fejlesaési stratégiát alkalmaaak a tervező és gyértó cégek. A modifilcí|rás! azaz a tipuscsaládon belüli változatokat is firye|embe véve, elóször a fejlesáést tudatosan 2 - 3 évet késleltetve indítjá,k (10. óbra. Ekkor a piac elözetes jelzései, a konkurencia reagálásai alapjrán némileg módosíthaírak a tervezesi, fejlesztési célokon, és
- talán ez a legfontosabb - a közben már biztonságos eUárássá, technológiává vált új tudományos{echnológiai eredményekre alapozva eleve valamelyest jobb gépet fudnak készíteni. A gép értékesítésekorannak jósági
foka tehát meghaladja a hagyományos fejlesztéssel elérhető jósági fokot.

A rcpüIőgqek fejlesztésehor alkalmautt líItalános stratégía
I0.szábra
k §íbbi í.jltúé§tt

n"**

\

nodcrnidlt
npilőgóp

hryontlyol ícjlcotél
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A továbbiakban a tervező, gyártó cégek továbblépnek és megkezdik a
modemebb repülógépek, új tipúiok kifejlesttésér. Ezek tapasttalatáit felhaszrrálva tu ják aj-ániani a modemizációs programjaikat a korábban piacra

bevezetett típusoka.

Az alkalmazott fejlesztési stratégia nagf elönye, hogy az adott típus
jósági
mináig a hagyomáyos_ fejlesztéssel elérhető színvonal
-fOlOÍ foka szinte
programokkal párhuzamosan jelennek meg
e
modemiZciós
maraa,
összea típusváltozatok. A rnodifikálás és a modemizálás tahát hatékonyan
kapcsolódik.
4.) Néhóny hatékonysági mutató

A hatékonyság elemzésekor külön ki kell témünk a modemiálással
együtt já,ró válioások elemzésére, Természetesnek tűnik, hogy új berendi""se[ f"del"et telepítesekor változnak a repülőgép fontosabb jellem_
ái: üres tömege, " súlyponthelyzete, repülés-taktikai jellemzői, Ezpket a
váltoásokat háom félÖ megkózelítésben tudjuk értekelni, Alapesetben a
repülógép un. lét€zési egyenletét kell vizsgálni. A_ _második csoportba az
un. érziÉenységetrnéletiiizsgálatokat sorolhatjuk. Végül a harmadik módszer a összétetlhatékonysági mutatók alkalmazására épít,
Á

repütőgépek Jejlődesének a leíúsóhoz olyan töményszerííségeket

kell talólni, amelyek negadják:

'
'
'
A

a repülőgép fejlettségét, "jósógi

foktít" meghatinozó fontosabb

jellemzők,

a gyártási és iizemeltetési kúltur4 illewe a tudományos technikai
fejlettség szinvonala közötti kapcsolatot és kifejezik azt, hogy a

jellemzókkel rendelkezó repülögép mennyire felel meg
az adott fejlettségi szinten elvrirható, illetve elérhető legiobbnak,

a viz§gált

repüléstudományok terén ilyen modellnek lehet tekinteni a
tömegvisionyok (sútyádatok; elemzésére szolgáló tömegegyensúlyi
névbn a repiilőgépek tétezésiuagl élete_glen_Ietének ís
A"gy"Ílrta.
^í" a repüőgépe felszóIló tömegél (mfl klfejeó összefügiőezea eglenleta
gésből vezetik le:

mí amh Qlns rrnha Zr1 4rr 4..,.

ahol

mh - hasznos tethelés tönrege,

m, - a sírkányszerkezet tömege,
m6u

_

mt -

üzelőany€

hajtómú tömege,
tömege,

m, - rendszerek tömege.

Az egyenlet mindkét oldalát elosztva

az mf

1.hhsffina&&4....
mt.!L,
n4

felsállási tömeggel,

ö

.

_ _ és figyelembe véve, hogy az eryes viszonylagos tömegek
tőek az

kifejeáe-

m,Bí
(tudományos - technikai színvonal, alkalmazott tervezési módszerek,
alkalmazott anyagok jellemzői, ryártrisi kultúr4 stb.)
formában, a repüIőgép létezésénekfeltételéta
n

Y-I?.kW

id

. normáló egyenlettel lehet megadni. Könnyen belátható, hory a
lud9Tjány9s technikai fejlettség, az adott gyúási kultura szintjén a
legiobbnak az a repülőgép tekinthetö, amelyre az életegyenlet az
n

Y4.1

,.l
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Amennyiben a viszonylagos tömegek összege egynél kisebb, úgy az
adott repülőgépnél jobb, azaz magasabb színvonalú, jobb jellemzökkel

rendelkezó repülógép

is

ké§zithető, ugyanakkor, ha

a viszonylagos

tömegek összege egynél naryobbra adódik, úry az adott tulajdonságokkal,
az adott jellemzökkel megadható repülőgép a tudomány és a technika adott

fejlettségi szintjén, a rendelkezésre álló ryártási és üzemeltetési kultura
kömyezetében nem készíthető el,

A létezésieryenlet alkalmaaásával el lehet dönteni, hory az adott
igények szerinti modemiai,lást el lehet-e végezni, vary sem,
Amennyiben aá szeretnénk megvizsgálni, hory valamely rendszerfu lajdonság megváltoztatrása hory befolyásolja a
repülögép geometriai, súly, aerodinamikai, repülés-taktikai, harcászati,
stb. tulajdonságait, akkor az érzéklenysegelméletet kell alkalmaai. A legeg5rszeriibb esetben egy adott -,/ i paraméter megváltozásanak, megváltoztalásának a vizsgált jetlemáre 'gyakorott hatá§át 4 *di vetkező összeJiiggéssel adhatjuk meg:
paraméter, jellemző,

.,,
or,

, l,t,p,

o

é,, + 2,...+ j

É(&,

"..Ü

y,

f

,

p,

+,,+ r,..,+ j,...Q

O4-,

§Ól

"Y,

ahol

J

un. érzékenységiparaméter, amely megrnutatj4 hog u.
i
paraméter megváltoztatásának milyen hatása van az y1 jellemáre,

ílPr 9
az adott

paraméter vektorai,

Az

és rendszerparaméter

az

is
érzékenységiparamétert érzékenységiftiggvénynek

Az érzékenységelméletalapjrá,rr a legáltalánosabb esetre
érzékenységiparamétereke! ffiggvényeket definiálni,

ll8

és

étzékenységiparaméter dinamikus folyamatok esetén idöffiggő

lehet. Ekkor

nevezik.

repülögép állapot

is

lehet

ÁIalónos eserben a rqülőgép vósórtűci fenntartási és moderní-

aűlősi projeHjeí hatékonysógű a *övethező meggondoltísok alqjón cel-

szerű elemezní:

. Milyen idötartamú védelmi projektet kell készíteni?

'Milyen i= 1,2,

...,, n szímúfeladatra kell repülőgépet fenntar-

tani?

. Milyen súllyal leheíre firyelembe venni az eryes foladatokat?
. Milyen valószínűséggel képes teljesíteni az adoü feladatot a kiválasztrandó repülőgép?
o

Mekkora TLCC (Total Life Cycle Cost) teljes élettartam-ciklus
költséggel lehet végrehajtani a projektet?

. Milyen I (Incoming)

bevételek, kedvezrnények csökkenthetik a

teljes projekt megvalósíási költségeit?

. Hogyan lehetne az elvileg léteá megoldások közül kiválasztani
a hatékonyság per költség alapjrfur a leg|obb megoldrist?

Ténylegesen a védelmi projektet mintery l0 - |2 éwe, mint átmeneti
időszakra kellene tervezni, amíg a jelenlegi repülőgépekink és harci helikoptereink elvileg még iizemeltetthetöek.

A magyar légierőfeladarair ka fészfe lehet bontani:
. maryar védelmi feladatok ellátrása
. a szövetségi rendszerhez csatlakozva felvállalt feladatok megoldása.

Az első esetben a légtérvedelméq illetve korlátozott harci feladatok
végrehajüísát kell megoldani. A légtérvédelme kettös feladatot takar,
Egyrészt eg esetleges támadástól kell megvédeni a lé$eret, Magyarorság
terül€tét, másrészt békeidőben is határőrizeti tevékenység€t kell ellátni. Erre
a célra megfeleló feldedtö repülögép kell, amely a szilk§éges radarral, in_
fravörös és optikai keresőkkel, fel van szerelve.

lt9

A légtérvédelméhezhoz.zátartozik az esetleges agresszorok elleni
légiharc. Pontosabbarr ez közelharc tulajdonságokat jelent, Korlátozottan
az elrettentés is feladata a légierőnek.

A következö nagyobb feladat a ftldi csapatok üímogatísq mely
precíz, inínyitott fegyvereke! nagy '|hasznos terhelést" jó kommunikációs és helyzet-felismerő rendszereket igényel.
A szövetségi rendszerben, a NATO keretein belül a légierőnek, mint a
modern hadviselés legfontosabb elemének alkalmasnak kell {ennie - a
szövetségi légierővel eryüthnűködve - nemzetközi békefenntaító, tengeri,
légi embargókat ellenőrző, esetenként pedig csapásmérö tevékerrységek

végrehajüísára, Ebben az esetben a repülőgépnek - a koníbban említetteken
kívül - meg kell íElelnie a többi légierővel való integrá t együtínűködésre.
Eá a tulajdonságot interoperabiliásnak nevezik. Természetesen a sóvetségi feladatok elláüisa egyben a hazai lég!érrőlesetleg nagytávolságban

végrehajtott megelőó csapásoka! trivolabbi körzetekbe való kitelepülóseket i§ jelenten€k.

Az előbbiek alapján olyan magyar légierót kell fenntartani, amely
megfelelően képes ellátni a felderíést, a közeli légiharco! a ftildi csapatok
üí,rnogatásit és az elrettentö légicsapás! miközben megfelelö interoperabilitással rendelkezik.
Első megközelitésben a maryar légierőnek 5 feladatot kell ellátnia,
melyet azonos súlyúnaklehet tekinteni. Amennyiben a légtérszuverinitást

kiemelten kezeljük, és feltetelezzük, hogy a szövetségesi feladatok elvégzésétery korlátozot! kisebb létszá,mú harcászati repülögépre bízzuk,
akkor a sú|yozísitenyezók a követkeák szerint alakulhatnak: 0,4 felderítés, 0,2 _ légiharc (közeli), 0,2 - szírazftildi csapatok ámogatása,
0,1 - elrettentő ellencsapás, és 0,1 - interoperabiliüís.
Belátható, hory ery kis orság, mint Magyarorság nem engedheti
meg magrá,nak, hory az egyes feladatok elvégzeséreönálló harcászati
repülőgépeket artson hadrendben. A költségoldalt is firyelembe véve
csak a többfeladatu repülógépek fenntartr4sa lehet elfogadható megoldás.

Az egyes feladatok teljesítésénekvalószínüségei a kiválasztandó
repülógép tényleges repülés-technikai, harcászati és iizemelt€thetőségi
adot§ágaitol fflggenek.
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A

hatékonysági mutatók fontos elemét az élettartam_ciklus költpontban vázoltak szerint már elemeztiik.

ségeket az elözö

4 ryagyar légierő fejleszésekor igen fontos szempont lehet a fejlesz_
tést kísérö egyéb hasznos mellékhatások, az esetleges bevételek izámbavétele. (A következő fejezetben részletezzük a be§állítói programok és
járulékos bevételek haszrrosságát). Az ilyen1 mas/aí gazdasr{got segítő
formán elsámolható bevételek egyrésze közvetlen nem szírnszenüsíthető,

de mindenkép értékelhetó.

_ Á beszerezhető repülőgépeh halékonysógtút a vázoll gondolarmenetet
íobtatva a követ*eó összlfüggések atqjón lehet mcghatóroati:
.

a harcászati repülógépek integnílt hatékonysági mutatója:

lk,1
E E,El

'

..

harcás.zati
,Konysagl? muE
oja:

TLCC
repülögépek fenntartásrinak általános gazdasági haté-

lk,1
,El
EE
' TLCC\I
(Ak!|ejeésekben szlreplő j ellenaőka rrub horóbban éftelm2zlük)

A hatékonysági mutatók objektív és a gazdasőg szempontjábót a kitűziitt feladatok tényleges megoldásrira felhasznált anyagi észk8zök valós
hatékonyságát adjárk meg, Természetesen ezek a muiatók sem veszik firyelembe a megoldást alapvetően befolyásoló politikai szempontokat. Bár
megierye?zük, hogy a szövetségi rendszeren bélüli váltís az igyik legfontosabb politikai döntés vol! amely megköveteli, hogy pt, az Úieropeirati
liást, azaz a maryar légieó gépeinek á szövetségi Óndszeren beltii alkal_
mazott egységes információs és irányítísi rendszeréhez való alkalmazkodást kiemelten kezeljük.

12l

Összefog!alár

A ma5lar légieó eléggékritikus helyzetbe keriilt Az anyagi fédezet
hiá";; ;áíi; ."ÖUtOgédi,Í"l az elvá,rtnáI kevesebbet repülnek, a gépek
.Or-áuti arr"Útu'teroírlott. Elrnaradtak a fejlesztések, A feglverzet és a
lejár. Az új..szövetsé8i rendszerhez
Üi;.rkili Úmideje hamarosan
feltételeit,
interoperabilitris
az
cúhko""o n". tudjákteljesírcrri
reoülőcéoek feilesztésekor 35 - 40 évre etőre kell tervezri, Olyan
mt."rt i ireg;láásoka:t kell alkalrnaan1 hogy 20 - 25 éves.élettartamúreiiiitsneo"t láUUb lO evig még 5lártani iiiehessen, A tudományos-techiliOEiái r":r6ae, viszont o-lyan-§Órs, hogy a rcpüló_gépeket 8 - 12 évente
ral, A reptilőgéfrket csak'akkoi tudják moderniálni, ha
amkat erre is gondolva tervezik és építikmeg.

A

.J8.iJÍr.i
A

moderniaűlás húékottysógót a repü!őgépek l&ezesi

??"!W,

az

e*ieiyreganad es a kötiég:haÉhoiysdgi nuaó* alwjón lehel eleŰŰÍ-E'aioU"k javasoll Ínugrótt iat*onysagi múalók .a legierőa
jiiiúrti a a iagía légi esz.hózök tilttat a feladalok leljesltesének
valószíntségétis Jígehmbe veszk

,??

A IIARcI HELIKopTEREK KoR§zERúTsírÉsÉnnx

,{lmr,Áxos rövBrnr,naÉrtynnxD§znRr
Baksa Kálmán

1

Az embetiség ősi dtma, a figgó'leges felemelkeüs képessége, a hőlég,
ballon nem kormónyzolt repülésével vólt a va6s khetőséggé- A helikoPer
be, amikor a lechlológia fejlődése megtehorszgka csak akkor kö§zöntött
remtette megvalósításának íeltételeit, a hdború pedíg nélk üIözh elellenné
tefta A helíkoplel ótalaldwu a hadviselesl is.

fonus smepet jÓ*zi* a feklerítésben,az egésuégügti biztosítósban, a csapaok kíswlgóIálúban, a köz,
vakn légi tdnogllósban, a partruruÉllásban, a csapatoh és febzerelése*
szlllílísóban és a póncélelh dtílás ban

Á koreaí hűottltót kezlve

a helikoper

A harci helikopter megszületése
1953-ban a koreai háboru ryőzelem nélküli fe5ruenzttnettel fejeódött be. De 1953 a korlátozott háboruk kezdetén€k az éve is volt. Nemzeti felszabadíó mozgalmak boritották lrángba a vilrig különbözó részeit.

Eryik helyen

a gfarmatosíüi§tól akartak megszabadulni, másütt kommunista kormányt léüehozrri, de volt ahol a kettöt egtszerre akarták mogvalósítani, 1954-ben Vietnamban befejeződött a francia - indokínai-háború, a
francia ryarmati oók teljes vereségével.

Eszak-Vietrramban kotnnunisla kormány alakult, míg Dél-Vieham-

ban "demokrutikus". A háboruban a francia csapatok csak elenyészó sámban alkalmaztak helikoptert. Franciaorság azonban aligbory Vietnamban
megszabadult a háborútól, Algériában egl másikba bonyolódott bele az arab
nemzeti eók ellen.

l

.Baksa Kálínán mk, .zrrd€s,

MH Logi§ztik i Fóigra8anó§á8 Rcpülón{tsrrld szo|ttldütók
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Az afrikai kontinens északi partjainál fekvó

ország különösen

alkal-

mas volt a helikopter adottságainak kihasználására. l959-ben már mintegy
200 helikopter müködött Algériában. A helikoptereket felfegyvereztek és prin-

célozták akézifegverek tiize ellen, A franoiák kifejlesztették a ftldi célok
olleni nfunadás harcászatrá,t is.

Az l950-es évek végénegy szokványos trámadás (roham) azzalkezdődött, hogy egy könnyű repülőgép vagy helikopter röviddel a t ámadás előtt
felderítette a kirakodási körzetet és jelentette az ellensé ghelyzetét. Ezl:tán
- a helikopterek megérkezéseelőtt - harci repülőgépek erős tűzcsaprást
mértek a területre, majd elávoáak a várakozási légtérbe, Most a harci
helikopterek következtek, és összpontosított csapiist mértek a közvetlen

,

kirakó helyekre. Utánuk a sállíóhelikopterek jelentek meg a színen,
kiraktr{k a csapatokat és közeli előretolt lesállóhelyre repültek.

A francia hadsereg tapasztalatai megmutatüá,k, hogy a helikopter amelyet konibban tulságosan sebeáetőnek tartottak, alkalmas közvetlen harcfeladatok végrehajüisá,ra.
Ha igaz az, hogy a dzsip volt a II. világháboru "mindenes" jármttve,
akkor ugyanez igaz a helikopterre Vietnamban. A dél-vietrrami terep kedvezett a helikopterek alkalmazásának. Az amerikai hadbalépéskezdeti szakaszában a helikopter harcászatot nem alkalmaztrák következetesen, elkerülhetetlen volt annak korszeríisítése.A háboru kiterjedésévela harcihelikopter mind fontosabb eszköz lett a harcmezőn is.
res

A vietnami hóború beíejezese óla a helikopterek
konfliHusban vettek részl

több jelentős

fegve-

Az oroszok gondosan tanulmányozták az amerikaiak vietnami háborus
tápasztalatait, és ráébredtek a harci helikopterek fontosságrára. Igy mar a
hetvónes évek elején repült a Mi-24 elsö változata, A Mi-24 típusú harci
helikopterek alapvetően Afganisztánban estek át a tüzkere§zlségen. Az afganisztárri háboru megnutatta a harci helikopterek hiányosságait is. Mindezek
ellenére a helikopter nélkülözhetetlen harceszköz, és megrnaradt a harcmezö rémének.

A Maglar

típ us ú h arc

Honvédségben l978-tól teljesíteaek szolgdlatot a Mi-21
i he l i*optere k

A helikopter napjainkban
Az Egyesült Álhínok katonai szakértői mérhetetlenül sok időt forditottak a helikopter háborus alkalmazásának elemzésére a vietnami háboru
tapasztalatai alapjá,n, Már utaltam ni hogy az oroszok is hasonlóan elemezték az afguisníni háboru tapasztalatait. A vilóg katonai szakérlői köütt
teljes az egletétésabban, hogl a helikoplet a moderu hadviselés nélkiilözhetetlen esz*öze, de körültekintően kell alkalmazni.
Az érükelések eredményekeppen a harci helikoplerck új generdcíója

van szüIetőben.

Nyugaton az egyik fejlesztési irányzat abból a feltételezesból indul ki,
háboru meghatározí eszköze (fegyvere) a barckocsi lesz,

hogy közep-európai

Az önjáró, radarvezerlésű légvédelmi ágyúk és raké&íktúlságosan kockázatossá teszik a harci repülőgépek bevetését a harckocsik ellen.

A harckocsi-fenyegetés növekedésével a harci helikopterek inínti igény
is növekedett.
fegtverrendszerek kifejlesztese rendkíviil Mllséges, ezéfi a jeleapóncélclháitó Jeladatra építefthelikopten
Új

leg szolgdlatban ólló harci helikopter közül kevés a kifejezetlen

Valójában minden harci helikopter rendelkezik bizonyos mértékűpán-

célelhárító lehetőséggel.

A helikopter fejlesztés másik fií irárry,vonala az elektronikei hadvisekövetelményeinek
lés
kívá,rr eleget tenni, A fegyverrendszerek világszerte
egyre bonyolultabbá váInak, a harcmeón eryre több az elektronika, nő a fenyegetettség, csökken a tulélésvalószínűsége.
A Magyar Honvédség hadrendjébe n 32 db (22 őb Mi-24D, l 0 db Mi24V típusú)harci helikopter található. A hadrendben lévó harci helikoptereken kívül rendelkezünk még a német segélykéntkapott 20 db (!4 db Mi24D, 6 db Mi-24V típusú)harci helikoptenel.

A harci helikopterek mennyisége a kömyezö orságokhoz viszonyítva is számottevő, A kömyező orságok licence-gyártással (Románia) és
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új beszerzesekkel (Csehorság Szlovákia) kívrárrják helikopter parkjukat

növelni.

Napjainhban a harci rcpülőgépek vóltdsóról beszélünk, hisun

a

MiG-

2I típisúrepülőgépekel az év végén*ívonjók a hadrenüől & csak a MíG,
29 ipasti hctciiőpütfuepek fognak a Maglar Honvédség rcndelheusére
ríl/rriJ lsmert mind-enkielött, hogy a MiG-29 típusú repülőgépek a NATO
erökkel történó együttnűködés érdekébenmodemiálásra szorulnak.
- ismene hazlnk gaulasági helyutét - ana enged köveía harci helikoprefek vólttísóval csak a 2010 - 201s közötti

A Ht letada

kezletni, hog
ídőszahban saímolhatun

k

Szövetségeseink és a NATO parancsnokág sámol helikoptereink harci
kepességeive[ ami jelenlegi gépparkunk (értem ezalatt a Mi-24P típu§ú
heiikopiereket is, hisien jó műszaki kondíciókkal rerrdelkezrek) modemiációját indokolja.

típusú helikopterek moderniációjával a ryártón (oroszkivül Ukajna és Izrael is foglalkozik, ezek a programok ismertek

A Mi-24

orság)

elóttiink.

A harci helikoptertk moderniációjának áltatános követelményei
A modernizáció élja:

Á

harci hell*optetek üzembenlafthatósógí idejéne* meghosszlbbí-

lfusa 2005 - 20I5-íg.

Rep ülési jellcttulk növelése :

.

statikus csúcsmagassá&

. dinamikus csúcsmagasság,

.

megengedett ttilterhelés,

r emelkedóképesség,

. repülési távolság.
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A

fegnenet

hatéko nys ógónak növelése:

'

az irányított rakétrá,k páncéltöó képességéneknövelése,

o

gépá5ruk kaliberenek növelése,

'

légi célok ellerri kíizdelern.

Miuded kör ühnénye k közötti harci alkalnuzhatóstíg :

'

kis magassígon történó repülés egyszenü és bonyolult időjárási

körülmények között

. nagypontos§ágú autonóm navigáció,

'

a fegyverzet állandó alkalmaáatósrága,

r önvédelmi tulaj donságok javínís4

. kommunikációs

rendszer javitrásq

' NATO kompatibilis

azonosíto

(FF)

rendszer alkalrnazisa,

Az üzembenlmtős, mííszakikiszolgólás korszerűsílése:

' műszaki állapot szerinti üzembentartás,
' önellenórá rendszer beépítése,
. elökésziési idók csökkenteso.

A modernizáció iránya
A hordozó rcndszet moderniaúüísa:

'

forgószámy, faroklégcsavar kimegének csökkentése,

. új szerkezeti anyagok alkalmazísa,

o

automatikus stabiliáló rendszer alkalmazásq

'

a kenési helyek csökkentése,
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A

s ár kónyszer kezet

modernizócíója:

. új szerkezeti arryagok alkalmazís4
r hidraulika rcndszer átalakiüása (nem behúáató
futóművek alkalmazása, segédrendszerek kiváltása ...),

. feg5rverzet ftiggesáési rendszer
nak csökkentése ..,),

.

.

v

álíoztaása (szá!íny ak fesztávjá-

stealth technológia alkalrnazásq

tuléló képességnövelése.

H ajtó m űve k nu d e rn fuíc űj a
. áttételi rendszer válwaaás4
o

új szerkezeti anyagok alkalmazás4

o

állapot felüryelö rendszer alkalmazása,

. tulélőképesség növelése.

Fegrvenet modernizációja
Itóny íton ra*etafeglve net al kalnaaísa:

.

új harci fejek (komulaűv, romboló, repesz) alkalmazása,

. ffiggesaési helyek növelése,
. rakétatípusokszelektív kiválasztlratóságq

. levegöJevegö
.

rakétrák

a|kalmaáatóságq

indinási openíciók automatiálása.

Mozgahaü gépógl ú íegverzeí alkaltuúsa:
o gépágyúk alkalm
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^.ása

(23-30 milliméteres kalibemél),

. optimális lósze{avadaknazás kialakításq
. harci hatékonyság növelése.
CéIafusúmltó ko mplexunt

. fedélzeti sámitó komplexum alkalmaása,

. lézer távmérő alkalmaása.
Navigóciós rcndszet nudemizócűja:

. mllholdas navigációs rendszer (GPS),
. navigációs szímítógépadatbevitel,

.

többfunkciós kijelző, amely biaosítja a ftiggöleges és vízszintes
helyzet (rcrkép) megieleníését,a fedélzeti rendszerek ellenórzését.

Míaden körüImény közöfri harcí alhalnu,hatósóg biztosítdsa:
. harmadik generációs éjjellátó készülék(sisak céIzó berendezessel
komplexílva) alkalmaása,

'

új kabin megvilágítr{s alkalrnaása,

'

optikai-elekfronikus (infra és televlziós) rendver alkalmaása.

Új önvédehfi rendszer alkalmaúsa.

A moderniációs program biáosítása

tást tetszöleges kombinációval.

a teljes,

va6r reszleges végrehaj-

Helikopter 2000.
Aligha viwhaó, hogl napjaink helihoplete rendkívüü leherőségekel baoú ofl, ahol a negköulílés nehfu a luzállóhely kis| ahol repüIőgep nem alkalmazható. Az serrl vitatható, hogy a helikopter rnég mindig
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rövid hatónávolságú és lassú légliármű. A lehetetlent nem ismerö tervezők
olyan helikoptenól álmodoznak, amely képes jóval messzebbre és gyorsabban
repülni. SajnáIatos azonban, hory a repülési paraméterek javításának legíöbb
akadálya éppen a helikopter repülési dinamikája.
Ma sokan ú5l vélekednek, hogy ezek

a korlátok leküzdhetők a

ter és a repülőgép sajátosságainak összekapcsolásával.

.{

helikop

umeók olyan lági-

jónnűvek Hfejleszrésén dolgoznak, anvlyek úgl sztillnak le ésfel min

a

heli-

kopter, és úgl rupülnek mint a repülőgép. A dönthető rotor leh€tövé teszi a
fiiggőleges emelkedés| majd a rotorok €lőredöntése a repülógépszerű repülést.
Egyes tewekben a rotor helyett a teljes szimy forgaüató el. Az Egyesült Államokban, Japánban és Oroszorságban folynak ígéretes kísérletek.

A helíkopterek sokoldalú alkalmaaisónak lehetséges vóltozaíai:
o

fóldi támogaüís,

. légiharc,

'

légi vezetési pont,

. különleges feladatok végrehajása,
. elektronikai hadviselés.
Az US Army ery teljesen új XXL szózadi helikopter generáció kifejlesztesón munkálkodik Ezek a helikopterek könnyebbek, ryorsabbak és
sokoldalúbbak leszrek mint napjaink legkorszen[bb helikopterei. Az I}S Army

szerint az új helikopter intelligens gép lesz Segíti a bevelés m
a íeglvetut megv óIasztósót, támaúis útvonaldnak kivilasztdsű, oltalmazza a légjárművet az ellenséges lépédekmrőílés bizton§őgosan víssuvezeti az ellenséges vonalakon úL LesaíIlás uűn elehtronikai kapcsotat útjdn
közölnifogja a műsuki személyzettel, hogl mi a hiba, mit kll cseftlni, nujd
öndiagnózissal mególlapítja a "repüléste alkalmas|' óllapotol

A helikopter gyártásában a Boeing Helicopter Company, Sikorsky
Ilelikopter Company, Mc Donnel Douglas Helicopter Company, a BeIl
Helicopter Comp. vehetnek részt.

Szárrros szakértó úgy vélekedik, hory a fémbofitá§ú repülögépek és helikopterek napjai meg vannak szrámlálva,
a kétharmad része a pótolt fémcsökkentik
a légijármű radarvisszaverő
szerkezetnek, níadásul tetemesen

Az új kompozit anyagok súlya csak

tulajdonságait,

Noha az Army keriili a " Iopakoü" jelző használaát" a katonai szakértők véleményeszerint az új konstrukciók sokkal kevésbé lesznek láthatóak a radarernyön mint a jelenlegiek. A látócső ámyékoló rendszerek és
eryéb elektronikai megoldások erósítik a helikopter "lopakodó" tl,iajdonságait.

a

A kompozitok a szakítószilárdság szempontjából is sokkal erósóbek
fémeknél. A személyzet és az élefontosságu részek tűzfegyverek elleni

védelmében is sokkal hatékonyabbak a fémeknél, akár hagyományos fegyver,

akár rakéta találatíól van szó,
Szakertők véleménye sze nl 4 §zeméllu' védelmére beépltett póncélut
súlya akfu 75 %-kal is csö*kenthető az új kotttpozit anyagok alkalnuzósóval

A helikopterbe építettszámítógépek "gondolkoü gépel<" lesznek. A
jövó helikopterén a pilóta valóbarr beszélni fog gépéhez,és a választ is
szóban kapja majd a rendszerek állapotáról, a repülési paraméterekről, a
harcfeladat végrehajtásáról,

Az új harci helikopter légiharc megvívrására is alkalmas lesz, kis és nary
hatóüivolvigú feg5rv erzettel lesz felszerelve.
A jövő hatci helikoptere Jiildi és légi célok ellen egtarónt alkalmazhaű, jelenűsen nugnövelrcük tómadó és védelmíelektronikója is. A jövő
helíkopteén az infravötös és radarzavaró eszközöktőI a megtévesztő elehtroníkűg, az elektronikai hadviselés mínden eszköu meglalólhaló lesz az
ellenséges fegyvetzrt irónyaísi és veutési rendsuréneh bénlttMra.
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§zámos szrkértő véleményeszcrint az elsó sikere§ hgükopter m€építóre ótr ösveren nem volt lnnyi technológiel újdonsóg mint amennyi
ez elkövetkezó évtizedben vórható.

A HARCI HELIKOPTEREK FELADATREND§ZERE É,S
A vELüK §ZEMBEN TÁMAszToTT rövBru,vtÉtvynr
A NATo-BAN
Juhdsz János I

Bevezetó:

A

Magyar Köztársaság honvédelmének alapelveiröl elfogadott
haározatYl27, pontjában kimondjq hogy a ''Iégvédelmi és
rqülőcsqatok rendelkeaenek az orsuíg légterének ellenőnéséhez és
védelméheaaz orszóg kglfontosabb objehtumai és a lúruz!ötü cíapatok
megbízharó oltalmgaisűoz, valamínt a védelmi haditevékenységek Iégí
országg5zűlési

tómogatósóhoz sziikséges erőkkel és eszközökkel'?,

A harci helikopterek területén a prioritíst a hadrendben lévö eszközök
maximális ideig történő rendszerben tarthatósága haüiroz"a meg.
A lej leszíés c élkit íkése:

ra

szárazft,ldi csapatok közvetlen légi üímogatr{sának (CAS),

páncélvédettségénekhatékony b iztos ítása,

. a légi mozgékonysági, mobititrisi képességfokoása,
. NATO/PARP felajánlrisi és interoperabiliási celkitűzések elérése.

A hangsúly a

tőbbcélú alkalmazás biztosíü{sára, az éjszakai bevethe:

tóségre, a rendszeresített fegyverek pontosságára és pusaító erejére, a pán-

célvédettség,a tábori köülmények közötti
gasságú repülési jellemzőkre tevődik.

alkalmazhatóságra és kijma-

. A Magyar Honvédség hosszú ávú terveiben olyan harci helikopter
jelenhet meg, illetve modemiálás utín tarüató még, amely feldeiítő,
zavaró, stb. alváltozatokkal rendelkezhet, napszaktól és időjárástól ffiggetlenül kép€s rendszeresített fegyverzetét alkalmazrri.
l. Juhász JÁnos al€zr€d€s,

MH 87. Bakonyi Helikopter Ezred Hadműveleti

é5 Kiképzési o§ztályvezeó
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Fontos szempont, hory a kiszolgálása, iizemeltetése és javíüísa a
NATO-hoz közelítő elvek szerint valósuljon meg, a felmerülö infrashuktunális igények szabvárryosak, a fenntartási költségek elviselhetóek legyenek,
Eg5z repülőeszköz

(harci_üírnogató helikopter) _zel szemben támasz-

tott követelményeknél a légierö doktrína követelményeiből kell kiindulni,
amely tAítalmazza, - a légierő általános megfogalmazását - a légieró tulaj-

donvígait, - a légierő erős és gyenge oda|ait, - a katonapolitikai alapokat
és kapcsolatokat a stratégiával, - koncepcionális alapokat, - a légieró feladatrendszerét, annak ütemezesét és súlyponti kérdé§eit béke, válság (konfliktus) és háborus helyzetben, - a feladatrendszer végrehajüísát biztosíto
erőket _ a légieíő alkalmaz-ásában, - alkalmazhatósígának követelményeit,
- a légierő műveletit.

A harci helikopterek (tárnadó helikopterek) a világ hadseregei zömében a szírazfdldi haderőnem csapatrepülő feryvememébe tartozrak, amely
a szárazfti|di parancsnok kezében a legnagyobb manőverező képességet és
legryorsabb tűzpusáítrási, áthelyezési képességet jelentik.
A szárazftrldi haderő repüló eróinek tüzereje és mozgékonysíga lehetővé teszi, hogy meg|epetésszeriien és gyorsan megközelítsék az ellenséget és jelentó§ reszeit megsemmisiítsék. A trá,rnadó helikopterek ideális
eszközni az ellenség arcvonalában, mélységbenés hátsó területén végíehajtott ryors csapásoknak, De felhasználhatók olyan esetben is, amikor a
terep ko|átozza vary éppen kidia, hory a gyalogos és ítildi erók területet
foglalhassanak el. A támadó helikopterek kedvezöen befolyásolják a ftildi
erők döntő haícait.
A helyi háóoník

NATO béketeremtö, békefennlartó műveleteinek
ho5l a harmadik dimenzió, a levegöből mért
csapások szerepe folyamatosan növekszik és a légierő tevékenységea
feg5rveres küzdelem menete! végkimenetelét döntően képes befol}ásóhi.
és a

tapaszta|atai azt igamljáll,

A tapasztalatok aá is bizonyitjárk, hogy a légierö szerepe és jelentósége a fegyveres konfliktusok megelőzésében folyamatosan növekszik,
visszatartó ereje felértekelódik. A konfliktusok idöszakában az agressziót
elkövető fél elsósorban a legieót képes a legrövidebb idón belül és
|eginkább hatékonyan alkalmazrri,
Ezen tapa§ztalatok alapján a haderejüket átalakító, jelentösen

csökkentó orságok a légieró korszerűsítésére helyezik a hangsúlyt úgy,
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hogy közben a szírazftildi csapatoknál elsósorban csak a gyors beavatkoáshoz szükséges erőket tartják alkalmazható állapotban.
A c§aparfepüIők, ezen belüI a harci helikopterek !ő feladua lehel a:
válság időszakában a sárazfiildi készültségi szolgálat légi mozgá
konyságának biaosíásában a harccsoportok közvetlen tűztámogaásba;
hábonú idószakában a szírazftildi hadműveletek sikerének elósegí-

tése érdekében közvetlen légi nímogaüisi (CAS), légi felderitési és egyéb
speciális légi bizosítísifeladatok végrehajuísa.

A magyar légierő vonatkoásában a repülőcsapatok állomrán}ába tartozó egy harci helikopter ezred hivatott a szárazftildi csapatok harcának
közvetlen légi üímogatására, A 87. BHFIE harci helikopter parkjárrak mind
több gépe válik üzemképtelenné az alkatrésáiá,rry miat! így harci lehetőségei igen besaűkültek.

NATO-USA hadműveleti követelmények:

A xLégí-FöIdi Hadművelet-2000"

doktínája nagr fokú mozgékony-

ságot és tűzerőt igényel a végrehajtó parancsnok számiára. Eá biaosítjrik a
csapatrepülök, melyek dandárokba szelrczve vannak jelen a hadtest íijlötti
összfegtrT

lernemi szervezeteknél.

A harci helikopterek fő feladata az ellenség felkutaása és megsemmisítése a manőver és tűz alkalmával. A csapatrepüló szervezet végrehajthatja feladaát önállóan vagy az összfeg)rvememi csapatok részeként.
Esetenként aliárendeltségébe kerülhetnek princélos, tiizér, gyalogos és légvédelmi csapatok, illeWe egyéb harcbiaosító erők adott időtartamra, Így
egy csapatrepülő (tád.hel.) dandár végrehajthat harcbiaosíLási feladatokat is.
Kiemelt feladatukl a tímadó műveletek végrehajüísa, a ftildi- és légi
célok elleni tevékenyseg, feldedtés. A harci helikopterek mindig támadó
tevékenységet folytatnak, még akkor is, ha ez a védelmi művelet része. A
harci helikopterekkel rendelkezö paranc§nokoknak a tíizerő ryors áthelyezesével lehetősége van akeÁeményezés megragadásáía. A harci hetikoptereket mozgó, nyíltan elhelyezkedő célok ellen célszerű bevetni, megakadályozandó az ellenésges erők újraszerveződését, a második légierő
előrejutrisát, megsemmisíteni az ellenség vezetési elemeit, légvédelmierőit, hátrahagyott é§ bekedtett csapatait.
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Nom cétszerű alkalmazri elökészített álásokban lévö erök ellen. A
tevékenységéta ábori tiizérséggel,harc.íszati repülőkkel összehangolva
kell végiznie, mindig a szá,rnyakon, illetve azokat megkerüIve az ellenség
hátíban és ritkán a saját csapatuk ftjlött, Tipikus feladat lehet az ellenség

ellentámadásának visszaverése, tartalékainak elszigetelse, az ellenség megkeriilése, bekerltése, eóinek felrnorzsolás4 saj& csapatok bekedtésének

megakadályozísa.

A harci helikopterek ezen feladatokat a saját csapatok mélységében,
valamint közeh éJ mélységiműveletek soníur hajliá* végre. A közeli
műveletek hatása azonnali, míg a helységi, illetve saját csapatok
mélységébenvégzett műveletek hatása késóbbi, de hozzájárulnak a közeli
műveletek sikeéhez,
végrehajtósa soún a lontossógi sonend a köveíkező
eg| tórrradó helikoPrer sziruíra:

Á hatcfeladat

fegyegetö veszely ellen,

'

tevékenysé8 az engem közvetIenül

'

rcvékenység a rajtlszázadot íenyegető veszely ellen,

'

tevékenység az egyéb sajávszövetséges csapatokat fegyegetó

veszrly ellen,

o tevékenységaz eredai cél érdekében (ellenséges légvédelem,
parancsnoki jármúvek, harckocsi\ műszaki járművek, PSZH-k,
tíizzel való pusztítása).
támadó helikopter alkalmazása az összes feryvertípus (harckocsi,
löveg repülógép, stb) alkalmazása köárl kivánja a legnaryobb körültekintest, hiszen az ellenség Észéólmegrryilvánuló veszélyeztetettséga
ftildi és légi céloktól-eróktöl azonos terben és időben (pl: osapat|égvédolom, eryéb foldi tíizeszközök, harci helikopterek, vaűszrepülőgépek). 3
dimenziós fenyegercttségnek van kitéve a harci helikopter, varyis; alulról,
azonos szintöl és felülról. Viszont uryanilyen dimenziókban kell együtműködni a saját csapatokkal;

A

o sárazföldi erök (pl. támagatandó harckocsi kötelék, csapatlégvéde|em,csapatr€pülók),
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hory közben a szírazftjldi csapatoknál elsősorban csak a ryors
vatkozáshoz szükséges eróket

tartjtá,k

A csapalrepiilők, ezen belül

alkalmaáató állapotban.

bea-

a harci helikopterek !ő fetadata leher a:

válság időszakában a szárazfóldi készültségi szolgá,.lat légi mozg€

konyságának biaosítrásában a harccsoportok közvetlen tüzníLrnogaüísba;

háboni időszakában a szi,Lrazfiildi hadrnűveletek sikerének elősegi
tése érdekében közvetlen légi Uímogaási (CAS), légi feldedtesi és egyéb
speciális légi biztosíüísi feladatok végrehajása,
A magyar légierő vonatkoásában a repülócsapatok állomanyába tartozó egy harci helikopter ezred hivatott a szírazfiildi csapatok harcának
közvetlen légi üámogatrásrira. A 87. BHIIE harci helikopter parkjának mind
több gépe válik üzemképtelenné az alkatrészhirány miatt, így harci lehotőségei igen beszűkültek.

NATO-USA hadmúveleti követelrnények:

A "Légi-Földi

Hadmíivele1-2000" dokbínája nary fokú mozgékony-

ságot és tíizerőt igényel a végrehajtó parancsnok számára. Eá biztosítjak a
csapatrepülök, melyek dandárokba szeí\lez\te vannak jelen a hadtest ftilötti

összfegyvememi

szervezeteknél.

A harci helikopterek fő feladata az ellenség felkutaása és megsemmisítése a manőver és tűz alkalmával. A csapatrepülő szervezet végrehajthatja feladaát önállóan vagy az összfe5rvememi csapatok részeként.
Esetenként alárend€ltségébe kerülhetrrek páncélos, tiizér, gyalogos és légvédelmi csapatok, illetve egyéb harcbiztosító erők adott időtartamra. Iry
egy csapatrepüló (tád.hel.) dand.ír végrehajthat harcbiaosíási feladatokat is.
Kiemelt feladatuk a támadó műveletek végrehajtísa,a fdldi_ és légi
célok elleni tevékenység, felderítés. A harci helikopterek mindig rámadó
tevékenységet folytatnak, még akkor is, ha ez a védelmi művelet része. A
harci helikopterekkel rendelkeó parancsnokoknak a tűzerő gyors áthelyezésévellehetósége van a kezdeményezés megragadásrára. A harci heli
koptereket mozgó, nyíltan elhelyezkedö célok ellen célszerúbevetni, meg_
akadályozandó az ellenésges erök újraszerveződését, a második légierő
elórejutásá! megsemmisíteni az ellenség vezetési elemeit, légvédelmieróit háíahagyott ós bekerített csapatait.
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Nem célszerű alkalmazni elökészített állásokban lévö erók ellen, A
tevékenységéta tábori tiizérséggel,harcászati repülökkel összehangolva
kell végeznie, mindig a saíLrnyakon, illetve azokat megkerülve az ellenség
hátíban és ritkán a saját csapatuk fölött. Tipikus feladat lehet az ellenség
ellenüirnadásrána]i visszaverése, tartalékainak elszigetelse, az ellenség meg-

kerülése, bekeritése, eóinek felmorzsolásq saját c§apatok bekeritésenek

megakadályoása.

A

harci helikopterek ezen feladatokat a saját csapatok mélységében,
valamint közeli és mélységiműveletek során haj{irák végre, A közeli
műveletek hatása azonnali, míg a helységi, illetve saját csapatok
méIységébenvégzett müveletek haüása késóbbi, de hozzijárulnak a közeli
műveletek sikeréhez.

A hatcfelada végrehajtása sotón
egl tóttudó helihopter szómára:

'

a

fontossógi sonend a következő

tevékenység az engem közvetlenül feryegető veszély ellen,

. rcvékenység a rajt/századot fenyegetó veszély ellen,

'
.

tevékenység az egyéb saját/szövetséges csapatokat fegegető
veszély ellen,
tevékenységaz eredeti cél érdekében (ellenséges légvédelem,
parancsnoki járművek, harckocsik, műszaki járművek, PSZH-k,
tüzzel való pusztítása).

A

támadó helikopter alkalmazisa az összes fegyvertípus (harckocsi,
löveg, repülógép, stb.) alkalmazása közül kívrá,nja a legnaryobb körültekintést, hiszen az ellenség reszáól megnyilvrinuló veszéIyeztetettség a
íöldi és légi céloktól-eróktől azonos térben és időben (pl: csapatlégvédelem, eryéb ftildi tűzeszközök, harci helikopterek, vadászrepülőgépek). 3
dimenziós fenyegetettségrrek van kitéve a harci helikopter, varyis; alulról,
amnos szintról és felülról. Viszont uryanilyen dimenziókban kell együtműködni a saját csapatokkal;

.

sárazftldi erók (pl.

támagatandó harckocsi kötelék, csapat-

légvédelem, csapatrepülök),

l3ó

. légieró (vadás4 sállíó, kisegítő repüIólq

stb.).

Tehát egy 3x3-as ffrggóségi viszony áll fenn az alkalmazás sönfu, ami
igen bonyolult!á teszi a harci alkalmazíst a tuléléstiikrében.

Egy áltelános bevetési helyzet rövid jellemzése:
Nappal eryszenü idójrÁrási viszonyok között; vízszintes leás 2,r3 kííl,
felhőalap 40&ó00 méter, 8 okta, a szél 8- 1 2 m/s, dombos, félig fedett terep
felett tevékenykedve a támadó páncélosok pusáíása a védelmi harc sorrfut
a sárnyakról leshely és harcbavetési terepszakasz alkalmazásával.

l.) A leshely vary a harcbavetési terepszakasz rejtett megközelítése.
2.)

Az hányitott páncéltörö rakéták maximális hatótávol*ígán történó
feldedtés,

3.) Célazonosítrás, élelosztás, gyors rejtett kommunikáció a tíizelési
szektorok meghatriroaására.

4.) Túzkivátrás (saját beépítettfeg5rverzet, ajólövész).

Elsörendú feladatként rendelkezik az életképességetbiztosító rendszabályok szeleskönö alkalmazása, varyis a trllélés.A um,unkl' közben hagyományos rendszerekkel és módszerekkel nehéz detekálni az ellenséges
fenyegercst.

Az

esetleges késói észlelésmiatti idóbeni hatékony kiterö manóverezésre nincs lehetőség, mivel a helikoptert többnyire rejWe és meglepetésszerüen támadját meg, különösebb elözetes bejelentés nélkül.
Többnyire oldalról, hátulíol, i etve rejfue námadják meg a Iassan mozgó és
a tiizeléssel elfoglalt helikoptert. Amennyiben nincs hatékony vedelmi
rendszere, a tiámadást úry veszi észre, hory találatot kap. Ez nern egy hollywoodi film, kitérek egy 23, illetve 33mm-es gépágyú lövedék elöl, ami
nyomjelzös és előzetes fi8yelmeztetés nélkül löttek ki, nehéz vary lehetetlen. Rejtözködni kel| a technikai és namöver kópességekkel, e,z takarékosabb és biztonságosabb megoldás, mint a kialakult küzdelmi helyzetben
hirtelen átváltani ery védekezó manóverbe, esetleg ery bizonytalan ki-

menetelű védekezó tiizpárbajba. A korszerü harcmeón nem életbiáosítás
a kis sebességü, fdldközeltól elrugaszkodott ffiggőIeges manóverezes és a
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közel légiharc, szitmíásba véve az ellenséges csapatlégvédelme! a hajózó
áIlapoát és a támadó íi'ldi, illewe légi ellenség időbeni feldedtésének
lehető§égét, a íö feladat végzésepl. irrinyított páncéltörő rakéta rávezetése

közben.

A leghatékonyabb harceljárrás a rejtőzködés és a megtévesáésszeleskörű alkalmazásával alakul csak ki, melynek fő célja a pusztíási tónyező
hatérkony kihasználrása, ehhez viszont a pusztító eszközöket védetten kell
a célkörzetbe juttatni, melyben a manőverező és rejtőzködő képesség játsza a íószerepet.

A fenti példákból is kitűnik, hogy a harci helikopter (nfunadó helikoptnr); "egl glorsjáratú6 jó tnanőverező képességű,sokoldalúan alkalmazható, nag, puszlító erővel rendelkező, fegtverhordozó (pdncéltöró)
eszköz'l, vagyis |?Iégi tüzérség'|nem egy önmagáért való dolog és nem is
egy légi bemutatókon láwányos műreplö figurákat bemutató repülőszerkezet, amellyel berepülő és speciális kiképzéstkapott hajózók villognak.
Viszont drága harceszköz, igen drága és értékeskezslőszemélyzettel,
amit védeni kell a bevetési intenzilis fenntartásához, amihez a védelmi
rendszer és a manőverező képesség nyújtja a legnagyobb ámagaást, A
támadó helikoptereknek gyorsan, rejtetten, hatékony felderftéssel és a
lehető legnagyobb, leghatékonyabb pusztítási és elrettentési fokú fegyverzetet kell a helyszínre szállítani, majd céIba juttatni és életképesen az
újbóli bevetésre, felkészítéshezvisszarepülni és újabb gyors bevetésre
menni.

A közvetlen ózUímogatás nemcsak a harci helikopterek feladata és
egyedüli sajátossága, mert ezt a harcászati légierő ene a feladatra tervezett
repülői is elvégezhetik, Ma már egyre inkább mértékadóbb vélemény,
hogy nincs adott célra alkalmas típus. Csak feladat van és a körülményeknek leginkább megfelelő megoldás, pl: az Öböl-háboruban az AH-64
Apache-ok' 700 km mélységben semmisítettek meg iraki lokátorokat
ftrldözeli magasságon repülve, légi uüintöltést alkalmazva.
A közvetlen tüáámogatásról alkotott felfogás élesen eltér a volt VSZ_
ben megszokott szovjet elvektől, melyek értelmében a harci helikopterek

az egykori IL-2-es |'Sturmovik"-ok szerepét játszrák. Amerikai vélemény
szerint a légierőt (harci helikoptereket) nem célszeni alkalmazrri erre a kis
hatékonyságot és saját vesáeséget jelentő feladha.

A

|'Sturmovik'|-ként alkalmazandó helikopter csak a fel- és lesálláskor viselkedik helikopterként. Amerikai elvek szerint a helikopter ked-

vezó, különleges tulajdonságait a fel_ és leszálláson kívül hangsírlyozottan
kihaszrrálják a harctevékenység végrehajtása sorárr az ún. NOE (in the Nap
ofthe Earth) "repüles atöld bolyhai közötl|| repúlésekalatt.

A közvetlen űzLímogatás végehajüisrára tipikus megoldás a l'JAATll
(Joint Air Attack Team, Egyesített Légi Támadó csoport) közvetlen trfunogató repüló + helikopterek + tábori tiizérség,alkalmazása a súlypont áthe-

lyezésekor.

A harci helikopterek szerepe a felderítés, az ellenséges légvédelem Iefogása, céImegjelölés a nary pontosságú fegynlerek (Hellfire, Copperhead,
ATAMCS, MLRS, Maverick, stb,) számára, az ellenség felderító erői
elleni harc, A páncéltörő, illewe pusaító szerep elsősorban a közvetlen
ámadó repülőké. A tiizérségíeladata az ellenséges légvédelemlefogásq

vezetési rendszerének megbonása, az ellenséges páncélos erők számfua a
fi gyelés akadályozisa azzal, hogy nyílásaik bezárására késznyszerülnek.

A harci helikopterek általában nagy szrimban keriilnek bevetésre moz_
gó, pánzcélozott célok ellen a közeli, illewe mélységiműveletek során. A

tevékenységi körzetbe különböző útvonalakon repülnek ki és más irányból
támadnak, mint a szírazíiildi csapatok.

Amennyiben a felelős parancsnok tartalékát képezik, feladatuk nem
az elkövetett hibák kijavítása, hanem a döntő helyen és időben alkalmazva biztosítani a harctevékenység kedvező kimenetelét.

A valóban korszerű harci helikopter konstrukcióban biztosítotl har-

cdszat technikai ismének a következo'k:

' Manőver,

beleértve a légiharc megvívásának képességét,ellensé-

ges harci helikopterekkel és repülőgépekkel, szüség szerinti ön-

védelemből is.

. Fegyverzeti és avionikai jellemzők.
. Önvódelmi, tulélésijellemók.
Ezek közül az első kettövel - eltérő mértékben- valamennyi felsorolt
helikoptertípus rendelkezik, az utóbbi - a védettség- viszont csak a tényleges harci helikopterek (AH) sajátja.
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A komplex önvé.delem (páncélza| alacsony felderíüetöség, tíiz_ és
robbanásvédelem, lezuhanási biztonság, magas harci tulélöképesség)
kiemelt fontossrigrá,ra a 70_es évek6l folytatott helyi háborúk tapasztalatai
hívták fel a firyelrnet. Ezek szinézise nyomán alakult ki az általri,rros
követelmény-e5óttes, amelynek
ezredforduló köríil hadrendbe állítandó valamennyi haroi helikopter ^z
meg kell feleljen.
Mit tertrlmez

a 3 fő

prioriüísi jellemző?

l.) Tűzerő:
. Felderítési, célazonosítási élmegielöló rendszer

és képesség N-É,

bonyolult idöjárási viszonyok között;
o

Kilövésre kerülő íegneneti anyagi

. Autonóm tűzvezetó rendszer;

' Ballisáikai

kilövő rendszer;

' Különböó

típusúcélok megsemmisítési lehetősége;

o

Megsemmisíthetó celok száma egy bevetéssel;

. Kommunikáció, adaüítvitel, célátadási lehetőség.
2.) Védettség:

. Aktív és passzív védelem;
. Lövedékállóság (pc, védettség);

.

Rejtózködési képességlevegöben-fdldön (méret, radarálcáás,
RTT) forgószá,rny összecsukhatóság, rejthetőség, alacsony kisugárzás;

. ABV (NBC) védettség;
. EOW Electr._Optic_Warfare, ECM állóság;
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. Becsapódási életképesség(Crashwortlry Prorcdion);

. Manóvereó képesség(gyorsulrási terryeák);
. Kommunilcíció, alacsony kisugárzisi teljesítnény.
3.) Menőverczés:

.

Sebesség s/or§ulós Oq y, z) tengelyban (térben-idöben);

.

Magasságiartományok;

. llatotáv (akciórádiusz);
. Műrepülö

és trriltcrhelési képessíg;

. Éjiel-nappali alkalrnaáatósíg;
. lijra felkészíté§iidó;

. Földi

és légi sállíóaóslfu.

A harcrászati követelményekbót és feladafiendszerMt, könnyen lehet
követkeáeEri a úechnikai elvánísokr4 mint pl. {űzeró, -véd;fi§eg, _manóver
képességekre. A sorrendet aspeciíikus kOvetelmények hatírozzíÍmeg.

.

A körletelrnenyek számszerűsíthetö\ s ez a harcászati képessegek
vonatkoásában is igaz, vismnt egy hidat kell képeani a technikai hövúel-

ményeh átveűésére

A harcászati követelményck technilrli köveúeünénytáma§ztá§§á
átvetítése

Áz USA
_
kezdte meg
oly.an

The Analytic Science Corporation (TASC) ég l978-ban
a Vedelrni Minisztérium ÉleInezesi Hivatata szimára egt
módszertan kidolgoását, arnely a katonai fejlesztések eredményZt

s;ám9ze$ foryában jelenlti meg. Ez a kezAelei pro.|ikt átalatult eg5l mlnde1 níszlene kitefjdó elemzési modszerianr4 irnéty az etaHnos rendelrctésű csapatok képességétállapíüa meg, neghatározot katonai eszközök
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A módszertan elnevezése: TASCFORM Technique for Assesing Comparative Force Modemization - Összehasonlító Haderő Moderniáció Ertékeló eljárás. Ez megába foglalja egyrészt a
fegyverrendszer értékelésieljárások csoportját, másrészt a katonai alakulatok nem fegyver kategóriába tartozó, de a képességekre hatással bíró
eszközöket és erőfonásokat. Ez egy statikus értékelésimodell, moduláris
megközelítéssel.
mérhető jellemzóin alapulva.

A te|jesítrnény képességelsődleges jelzőszráma lehet, az egyes fegyverzeti eszköók hatékonysági mutatóinak összehasonlítása. Költség adatokkal történő kombinálás esetén pedig alkalmasak lesznek költségteljesítmény tendenciák kimutat ísara, értékelésére,

Ezek közül veglük a MSCFORM-AIR, eljórdst:
Ez mérőszárnokat generál, egyes repülőeszközöke és harcászati repülőcsapatokra vonatkozóan, melyek elsődleges funkciója a légi- és ftlldi célok elleni tevékenység.
Minden funkción belül több feladatot vesznek figyelembe.

TACAIR funkciók

Vadász

Elfogó

Légi közelbiaosítás (ftildi

táűnadás támogatás

Lefogás
Támadó helikopter

Nehézbombázó

CAS/BAI)

cél Nehézbombázó

Levegő-ldld rakéta

(AsM) indító

Hajók elleni cirkáló rakéta (ASCM)

indító

Egy repülőeszköz hatékonysági mutatójának kiszámítása 3 lépésből
áll. Az elsó lépésa repüüígép képességpontsz{mának kiszámítása a

sáfkány hajtómű a hasznos teher jellemzőinek figyelembevételével, majd
ezen pontszám normaliálása az alapeszöz, az egy amerikai alaptípushoz
viszonyítva. A szubjektív módon meghatározott súlyozási tényeák relativ
fontosságot tulajdonítanak bizonyos jellemzőknek, attól ffiggően, hogy
azok mennyiben befolyásotják a légi harctevékenységet. Következő lépés_
ben a fegyverrendszer teljesítrrrényénekpontszíma kerül kisámíásra a
fedéIzeti rendszerek figyelembevételével, feglrverek, navigációs berende-
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zesek és elektronikai berendezések,Végül a feg)rverrendszer pontosított
telje§ítmny értékszáma keül megha!írozísra, aáely pontokkal fejezí ki a
viszonylagos eredményességetegy meghatározoít ellenség figyelembevételével.

Az így pontosított értékszámmódosítható a relatív avulási tényező_
vel, egy csökkentett pontértékmegállapítá,sr{hoz, ha szükséges,
TACAIR hatékonysági mutató felépítése
ESZKÖZ KÉPES§ÉG(WP) - alapvetó hatékonysági mutatók

-

Hasznos teher

A reptilőeszköz hatótávolsága, fel-

és lesállási leh€tóségek, az
ellenséges gép, tiiz eszköz maximális löt ívolságának aránya a
sajátéhoz Yiszonyítva

-

Menöverezesiképesség
Sebesség

FEGYVERRENDSZER KÉPESSÉGE(WSP) WP - pontosítása
- célfelderíésés tiizyezatés

_
-

Érúkenységazellentevékenységre
Fegyver hatásának fokozása

Navigáció

Túlélésiképesség

PoNToSÍToTT FEGYVERRENDSZER KÉPESSÉG(AwsP)

_

Avulrás

Hatékonyság

A repülő csapatok hatékonysági mutatóinak ismeretetésével most nem

foglalkozom. Ezt követően több lépcsős sámíúsi rendszerben haározzák
meg a feladatkörönkénti mutatókat, mint pL:

. Légi harc funkciókra vonatkozó eszköz hatékonysági mutatók és
súlyozási tényezők.

'

Ellentevékenység érzékenységitényezö légi harc szerepkörben.

'

Irányított rakéta hatásfok növelési tényező

légiftildi célok elleni

szerepkörben.
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Manőverezesi képességlényező:

.

sebesség

. Forgószárny vonóereje
. Légellenállás
o

Súly

Túlélésiképességlényező:

Pontozási kgt€póíi8
Mozgékonyság

Manóverezö képesség

Jelleg

Méret

sebesség

Érzékenység

Ellent€vékenység

kisusárzás
Aktív ellentevékenység

Feg,r,er elhelyezés,

Tlizelj é§ felejtsd

rugalmassága

passzív e| lentevékenvsés
e|

rendszer

Lötáv különbsée
Megerösítés
Redundanció
ÁlaD S érték

Sebeáetöség

Magas-Közepes-Alacsony
Relatív avulási tényezó, firyelembe veszi egy relatív potenciális el-

lenség létezését.Az közismert, hory a fegperek új geneniciójának mutatói jobbak, mint a régebbieké és, hogy a legtöbb harcászati légi eszközön

kiegészltó moderniálásokat hajtanak végre rendszerben tarüísuk ideje
alatt módosíüisokkal és átfegyverezéssel.

Ha a helikoptereket Úgy tervezrrék, hogy az egy generációba nem

eg;más ellen alkalmaznrák, akkor a regebbi típusúgépekkel történő összehasonlítás na$/ teljesímeny növekedéseket mutatna. Azonban a potenciális ellenfél általában arra törekszik, hogy az ellenfélnélvégrehajtott teljesíünény növelésre ellenintézkedésekkel válaszoljon. Az avulás eryenlő
a képességek'csökkenésévelegy szembenálló eróv€l §zemben, kombinál-

lu

va az öregedés fizikai hatásaival. Kérdésekvetődnek fel abban a témában,
hory ery eszköz képessége gyorsabban csökken, annak rendszerben tarlisának végénvagy nagyobb mértékűdegradációval kéll szrimolni koníbban, amikor a szembenálló erő eszközÉr7ban megielenik a saját ellensúlyozilsátta szánt eszköz.

._ Eryértelrnű, hory az eszközöket azelőtt kivonják a rendszerből, mielőít azok alkalrnazhatóságának mértékeeléri a nuliát. Emiatt annak hasznos élettartama rövidebb, mint a teljes élettaítama. Az eszköztől fiigg, hogy
valamilyen okok miatt aá a hasmos élettartam kétszereséigviá .é!
tovább renszerben lehet tartani,

.

.,Bev.7eé_sre _ke.{l,t

módosíüisi_átferyv

enési télyező, melynek

érteke változik a NATO, "gy
illetve a volt US orsZgai esetében. A különbség
\_if9je! a két fajta rendszer harci repülőgép csa}atokra vonatkozó modiíikícós és átfeg5rverzesi elveinek eliérését,-

Szakéítók szerint az USA és Sóvetségesei több fig]elmet fordítanak
modemizálásrára, így azok Űamivel hosszabb
élettartammal rendelkezrrek, míg a vott VSZ-bá gyakoribb volt az új eszközök_ rendszerbe állitás4 am.elyeket nem módóiítottak (mOdosúak)
jelentös mértékbena szolgálatban eltöltött idejük során.
a_régebbi repülóeszközeik

Nl+9s." ilyen idótől íitggő tényeó aá
.lanatnyi
á|lapota hogyan változik az idő

tiikrözi, hory ery eszköz pilmúlásávai. rrieáet a fejlesztéseket nem veszik számíüísba, a valós képesség alulértékelődik. Énlek
hqryása tulbecsülné azóknak- a régi eszköz<lknek a
|ry"E*, kívül
amelyeken
nem hajtottak végre modernizáIást. A relatív avu|fpességeit
lási úÉnyezójelenlegi formájában meg|eliníti a^ a tény\ hory ezen eszkö_z,<r}' használható sága az idő múlásával csökken, sót
majdná nullára is
csökk€nhet,- fejtett ellenséges eszközök meg|elenésével.-A fegyverrendszer használhalóságá,rrak talrful a legielentősebb csökkentö tényúője a kör-

nyezet miaűifokozatos elavulás, mind a szembenálló tevékenységet, mind
ped.ig a. célok vá|toását figyelembe véve, amelyek
uársÜrykepes,

aktív g]lenséget tételeznek fel. A fegyvereket Ugy teti"rüUt,
"ry
használhatóságának mértékenem lineárisan csOkión,

hory azoli

Felvetődik a kérdes: Vannak-e olyan fegtverek, amelyek söha nem
avulnak el?

l45

A

kérdésben foglalt állítás tulzásnak tűnik, valószínűleg a

fegyverek megmaradó pusztító hatása és ajelenlegi katonai éftékük közötti ételmezési hibán aIapul,

Hasznosak-e a régebbi eszköük a rruísodik hulldm lbrudósdnóI?
Természetesen igen, azonban az a tény, hogy ezeket visszaminősítették a második hullámba, azt sugallja, hogy relatív teljesítrnényük csökkent.

Ha pillanatryilag rendszerben vannak még nem avultak el teljes mértékben, katonai értékük van, br{Lr csökkent.

Másik probléma a feltételezés,hogy a modern eszközök mrár régen el_
ha5,ták a harcmezót, mire a régebbiek harcba lépnének.Kétségtelenül ez
igaz, de nem minden eszközre. A háboru tul komplex ahhoz, hogy az egyértelmű legyen. A régebbi eszközök olyan fenyegetéssel és olyan célokkal
találják magukat szemben, amelyek ellen r€latív teljesítményük már nagyon kevés lesz.

Az előzőekben említett módszerek és értékelósi eljfuások képezik a
technikai eszközölq mint például ery úmadó helikopterrel szemben táma§áott követelmények alapját.
Összességébenmegállapítható

:

A harci helíkopterek konslrukcűjónak és harci alkalmazósdnak tükröznie kell a légíeűdoktina tanait; (- Eg&telmű célkiűzés, - Rugelmassdg, erők{ertés összpontosítása, - Erők gazdasógos felhasutí!ása, - Összehangolt és egséges felhaszadlós, - Ol|enzív magatartós, - Bidonsdgra
bóny uIó lörekvések), valamínt a légierő alkalmaaisónak követelménleit,

(

Interoperabilitás, - ÁIkalmassdg elhúzódó haraevékenységre, - Alkalmazhatóság ellenséges rddióelektronikai tevékenység viszonyí között, Kiképus, - Túlélő hépesség,- Idfiárási víszonyohtól Jüggetlen harcképesség, - Erők készüItsege, -Híradás, - Kommunikác ő) - mint összetevőket,
med ez bizlosua eg) rendszer speci./ikus harci helikopter hatékonysógót.

oPTEREK
ALKALMAZÁSI
A

Uvdri Gyula

l

A Magyat Honvédségkatonai helíkoptereinek többségét az eüedíoldulót követően éktkoru miatt vagl selejtezni, vag, jelentős íewÍtÓ§sal
további üzemeltetésre alhalmassó kell tennl Pótlósuk nem kevésbé íorrlos
mint bánnely mús repüőeszköze, ennek ellenére a probléma megoldására
eddíg érdemi hivaulos elképzelés nem került nyilvdnossógra Az aldbbi
lanulmdny a *alonai hehkopterek harcászati-műszaki jellemzői és gazdaságossógi-hatékonysági nutatói között

keres összejiiggést.

l. Bevezető
Az Magyar Honvédség repülőcsapatainak helyzete

a 90-es évekre

kiti-

kussá váIt, mivel az általuk üzemeltetett haditechrrikai eszközök tiibbségénekéletkora (naptá,ri üpemideje) egyszerre közeledett a végső,
kötelezö selejtezési időpontjához, Erdekes ellentrnondás, hogy miközben a
hazai polgári és katonai sajtó évek óta a vadászrepülőgép típusválás szükségességot(szüksé6elenségét),esélyeit latolgatja, alig esik szó katonai
helikopterparkunk életkoráól, műszaki állapoáról, hadrafoghatóságáról,
pedig az mélüfur ||vetekszik|| avadászrepülógépekével. Ugyszinten alig kapott publicitrást az a tény, hory a korszeó honvédelemnek illetve NATOkötelezettségeinknek, a katonai helikopterek megléte és kompatibilis alkalmaáatósága legalább olyan fontos eleme mint a vadászrepülőgépeké.

Katonai helikopterállományunk

időben tagoltan beszerzése (1968-

Mivel azonban erre jelenleg még elképzeléssincs, előrehaladott koruk (napári
üzemidejíik) miatt pedig az ezredforduló uüin már alig akad müködtet
hető harci- és sállítóhelikopter, ezert pótlásuk, a vadászrepülőgépekkel
egyidóben kell(-ene) megtörténjen, A NATO-ba történő integrálódás köveklményekéntazonban a további beszerzésre kerülő géptípusokkiválaszh{sánáI prioritist kell élvezzenek a szövetség normáihoz illeszthetö,
1989) a cserére is valamivel hosszabb időt biztosított volna.

l.Df. Óváíi Gyula mk, alezíedes, egyel,emi tanár, ZMNE, Repüló sálkány-hajtómü

Tanszék
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(ezá|tal frként ny ugati szár nazású) repülősze rk eutek, üzemelteüsi (üzem-

bentaftdsi) rendszerek és szelwuti struktúrák. Az utóbbi megfontolást a
hadászati, harcászati szempontokon kívül a gazdaságosság indokolja.

l.) Korszerű harci helikopterek jellemzői
1, l. REPüLÓESZKöZEINK
ELI{ELYEZÉSE A KATONAI REPüLÉsüzEMELTErÉsr nrxoszpnÉ,spN

Akrármilyen megfontolások prvén}esüljenek is a fegyrerzetválásnál,
(pótlásnáI, felújításnál), í_ok csak akkor vezethetrrek eredményre, ha a kiválasztott repülőeszközt a katonai repij.lés üzemeltetési rendszer egik meghatározó fontosságú - elemeként, az üzemeltetés tárgaként, vizsgáIjuk, A repülőeszköz konstrukciósan biáosított (megvásárolt) harcászatitechnikai lehetőségei csak a rendszer elemeinek tökéletes illeszkedése és
kapcsolódása esetén realizálhatók maradéktalanul. Q. óbra)

(I. dbra)

REPÜLÓTÉR
ÜZEMELTETÉS
rendsz6re

Mo.kaóaniartást és javításl végzó

SZEMÉLY ÁLLOMÁNY

Mtás szóval, még oly korszerű repüIőszerkezet sem műkö,dtethető hatékonyan elavult program szerint, korszerűtlen kiszolgáló eszközökkel,
nem megfelelően képzett és struhurált személyi állománnyal. Yagyís a
rendszer bármely elemében történjen is lényeges minőségi vagylés mennyiségi változás az kihat a kapcsolódó elemekre és szükségessé teszi azok átalakítását ismételt összehangolását, optimalizálását. Ennek sorrin feltétlenül

meghaíározandó az a plioritás, amelyre a változtaás alapvetően irányul,
amihez a többi alkotó élemet hozá kell rendelni. A vizsgált szempontoknak megfelelően e z az üzeme|tetés tÁrrya, a repülőeszköz. (Természetesen
csak aa-követoen, ha számára már ery masik, az MK honvédelménekrendszeróben meghatározúk feladatait, a vele szemben üiínasáott követelményeket, mint alapadatokat!).(A tóvábbiakban elsősorbarr az ábrrln vastagon i<eretezett alrendszerekről es.egymásra gyakorolt haásukól lesz szó,)

KoRSZERŰ I{ARCI HELIKOPTEREK
HARCÁSZATT-MÚSZAKI JELLEMZÓ

1.2.

A szakirodalom gyakan erységesen harci helikopter kategóriába sorolja a kifejezetten ene a célra épített gépeket (MI-24, M-28, A-129, KA-50,
iaH-z,-naH-oo, AH-lW Ai{-64, CSH-2) és a felfegyverzett, viszonylag
jól manöverező, könnyű, rendszerint több feladatu katonai helikoptereket
(uo sools:o, so-105/l08, SA-542 M/L stb.). Utóbbiak ugyan kétségteienül alkalmazhatók szárazíöldi csapatok hatékony tírnogatására, valamint
ellenséges páncélozott- és élőerők pusztítására, de csak meghatározott körtitrnények és korlátozások mellett. E terminológiai visszássághoz minden
bizonnyal hozájlrul, a katonai- és ezen belül a harci helikopterek - viharos gyorsaságú fejlődése és elterjedése.

Az USAF pl. l948-ban döntött néhány helikopter beszerzéséről, l953kedveó tapasztalatai alapján - 10 helikopter gyá,rtó cé8
20 különböző típust tudott értékesítenia Pentagon számára, nem is kis
számban. A hadiereg 1955-re 3500, l96l,re 4047, 1967-re 8902, 1970-re

ra - az alkalmazás

12014 darab helikopterrel rendelkezett. A vártnál is kedvezőbben szerepeltek a helikopteret harci alkalmazás során. Az USA vietnami háboru
idószakában (1-9ó l - 197 l ) 1 900 forgószámyas repülőeszközt vesztett el
harctevékenység köveikeztében, 2300-at más ok, nem harci cselekmény
miatt. Mindón 590. felsállás során találta el egyetlen lövedék vagy repesz
a helikoptereket, 6700 felszállás után következett be egy kényszerlesállás, és 1i700 bevetés utiin ery teljes megsemmisülés. Afganisáánban már
nem volt ennyire kedvező a túlélésistatisáika - vélhetően az e|hátító
fegyverek fejl8dése miatt is - l988-ban minden 2273. fe|szállás végződött
egy szovjet helikopter megsemmisülésével,

A vietnami háboru tapasáalatai nyomán

1968 tavaszán (mindössze 6

hónapos fejlesztés eredményeként !) születet az első harci helikopter, az
AH- Í és a vele nyert kedvező tapasztatatok tették lehetővé e repülőeszköz
kategória napjainkig is tartó töretlen fejlödését.
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Enaek fő'bb óllomásai:

.

'

élőeíő és páncélozott harcjárművek , lokátorok, védett objektumok megsemmisítésérealkalmas helikopter;
a fenti képességgel rendelkező helikopter, megsemmisítésére is

alkalmas helikopter létrehoása.

Az utóbbi valóban korszerü harci helikopter konstrukciósan biztos!

tott harcászati-technikai megsemmisítő képessége a manőver- (beleérfue
a légiharc megvívásának képességétellenséges harci helikopterrel, szükség szerint önvédelemből merevszámyú harci repülőgéppe| is|), fegnerzeii és avionilrai 1ellemzőkből tevödnek össze, Ezekkel - ha eltérő mértékben is, tegtöbb katonai helikoptertípus rendelkezik, A harci hatékonyság
másik fontos összetevóje a harci túlétő kópesség, mely érdemben csak a
tényleges harci helikopterek sajátja. A komplex önvédelem (páncéízat, alacsony Íelderíthetőség, tiiz- és robbanásvédelem, lezuhanási biztonság stb.)
kiemelt fontosságrá.ra a 70-es évektől folytatott helyi háboruk tapasztalatai
hívák fel a figyelmet. Ezek szintézise nyomán alakult ki az az áltálános
követelmény-együttes, amely az ezredforduló idején hadrendbe állítandó

valamennyi harci helikopter tipust j€llemez.

Az előzetes kiválasáásához célszerű sorra ven ni a vezeó helikoptergyártó cégek kuüüisai és megrendelői igény alapjrfur a perspektivikus
harci-helikopterekre (H) kidolgozott normáit (ajanlásait) és a megvalósi

tott harcászati-technikai jellemóket , Az anyagi, valamint a piaci lehetőségek ffiggvényében a rendelkezésre állók közül azt kell kiválasztani, ame-

lyfu fóbb mutatóiban legjobban közelít a fenti általanos és az általuk
Úmasaott speciális elvárásoYÁoz. Az ezredforduló időszakában had-

rendbe állítandó harci helikopter létrehozására a legátfogóbb kutatísokat
(az LHX-program keretéberr) az USA-ban végezték, amiben valamennyi
ilyen profilú gyfutí ég és kutatólaboratórium resá vett. Ennek eredményeként az ezredforduló uüíni korszerű harci helikoptert az alábbi legfontosahb tulajdonsógok ilktve paraméterek jellemezik:

Manőver tulajdonságok

A ftlldközelben Vy,ro

=

l0

+

-os sebességgel emelkedni képes helikopter

150

v

ízszintesen előre

vut = 260-280 km/ó,

vmax=300km/ó, hátra

v6.*

= 40-60 km/ó

oldalirányba vold,max = 30-50 km/ó sebességgel repüljön. Az
elérhető legnagyobb repülési maga§ság Hmax = 4500-6000 m körüli
legyen.

Alkalmasnak kell lennie valamennyi, merevszámyú repülógéppel megvalósítható műrepülőelem végrehajüására n, = C0,5) +(+3) túlterhelési tartományban, valamint fiiggésben intenzív "pedóI-fotdulók"-ra is.

hatóniuokág kívánatos értékeinormál tiizelóanyag-töltéssel L :
700-800 km, póttartíly(ok) alkalmazásával 1200-1500 km, legalább 2,53,5 óra folyamatos repülési idővel.

A

Fegyverzeti és avionikai jellemzők
A cébó komplexutn infra, TV

és optikai berendezéseket integráljon léze-

res célmegjelölővel, illetve távolságméróvel. Mindezek szrimítógépen keresáül alkossanak közös erységet a navigációs rendszerrel. A célzóberendezések legkedvezóbb elhelyezése a íiilketetón vagy külön áramvonalazott
burkolatban a forgószárny felett van, mivel így céLzás és az IR rávezetése a
helikopter terepLírg gyal takart helyzetében is végrehajtható.

A szárazftildi célok ellen 20-30 mm űrméretíí,forgótoronyban elhelyezeft gépágúés variálható, blokkokban elhelyezett irányított és nem
irányított rakéták szükségesek. A gépáglú-(esetleg géppuska-) cső elfordulási tartománya ffiggőleges síkban (10') : (+45o), oldalra: l00o : 1l0o,
lőszer-javadalmazísa kb; 500 db (ami géppuska esetén az űrmérettől {iiggően 3000-5000 db is lehet).
A ralaitafegnerzet sajátossága, hogy mind légi, mind fijldi célok ellen egure inkább az olyan irányítható rakéták alkalmazIísa válik meghatarozóvá, amelyek komplex rávezetö rendszere lehetővé te szi azok "tüzelj és
felejtsd el" elv alapján történő irányítását (AT-6, AGM-I14 "HeIIJire").
Ez annál is fontosabb, rnivel például az ellenséges helikopterek legalább 5
mp, tartamú észlelésiazonosítási ideje csak 6 km-es távolságon belül lehetséges, ami a célzás és a hagyományos IR kb. 15 mp-es repülési, rávezetési idejével kiegészülve - korlátozott manőverlehetőségek mellett, a
légvédelemtűzbaás zónájéban - szímottevő veszéll jelent a támadó
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helikopterre is. Ennek megfelelően ma m;ír rakétafegyxerzet része olyan
kis (esetleg közepes) hatóávolságú légiharc rakéta is mint pt. az AIM-92
"STINGER|, amsly hatótívolsága legalább 6 km. A rakéták elhelyezésére
4-6 indíósíncn (kazettában) történik, amelyeke 8-10 db '}HELLFIRE"
vary l0- 12 db "!TINGER", illewe legalább 40 NIR (blokkokban) rögzíthetö. Kedvező a \elikopter felhasználhatósága szempontjából, ha alkalmas bombaygtésre is. E sokoldalú helikopter és feglrverrendszere megbízható működtetésére kétlőnyi hajózó szeméIyzeíszükséges.

Önvedelmi tulajdonságok

Az önvédelmi tulajdonságok o|yan preventív passzív és alctív kanstrukciós elvek megvalósítását jelentik, amelyek a harci helikopter számána
alacsony felderíthetősége! magas harci tulélőképességet(megsemmisítő
eszközök találata elleni védelme! tíiz- és robbarrásvédelmet, a kömyezeti
viszonyoktól nagymértékben fiiggetlen űzemeltethetőséget, öldközeli magas-

ságból lezuhanás, durva ütközeses kényszerleszállás esetén magas tulélési
valószínűséget) bizto sitanak. (2. s z őbra).

Komplex stealth technológi4 aktív zavarIis (R-L, Piincélozás, rendszerek
infr4 dipol, stb.)
rezerválása többszörözése,
tiizvédelmi és robbanrás
megelőző rendszerek,
valamint statikailag
hatirozatlan teherviseló

2,sz.dbra

Az alrcsony felderíthetőség ( stealth+echnológia alkalmaása!) a
XXL század valamennyi harceszközénél megkülönböáetett jelentőséggel
bír. Ez döntően aínr vezethető vissza, hory a légvédelem és a repülőeszközök

fedélzeti feg],vereinek találati pontossága és megsemmisító ké-

pessége nagy mértékben megnótt, Ezéíta megsemmisítés és az ellene alkalmazható (ön)védelem folyamatat összevetve megállapítató, hogy az előb-

bi elkerülése csak az utóbbi elsö összetevőinek, (feledtés, azonosítás,
cé|zásl ráv ezetes) konstrukciós kizárásával biaosítható,
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A katonai helikopterek repülése a harctevékenység körzetében csak
ftrldközelben, lehetöség szerint nas/ sebességgel biztonságos, mivel így
felderithetőségi valószínűség kellően alacsony, illetve legrövidebb az
ellenseges tiizeszközök ráhatási ideje. (l. sz tóbl) Földközeli repülés
eseten 2-3 km-re tehető aá a ávolságot, amelyről a helikopter felderi

thetőségi valószínűsége még kellöen alacsony, (kevesebb 50 %-nál),
illetve lehetséges az időbeni kitérésaz ellenséges légvédelmieszközök
{úzráútaása elől. A saját fedélzeli gépágyű (géppuska), valamint a NIR
kívánt találati pontosságának biztosíására viszont legalább 1-1,5 km-es
célmegközelítés sztüséges. Az ellenséges erők tíizeszközeit ennyire megközelítve ahhoz, hogy a helikopter megsemmisítésének valószínűsége 50
0/o alatt maradjon, annak komplex önvédelmi rendszerrel kell rendelkezzen, ami csak a harci helikopterek sajátja. Valójában az ellenség ez a 03 km-re történő biáonságos megközelítés nem teszi lehetővé a harci
helikopterek, felfegyverzett vegyes ha§ználatu helikopterekkel. történő
kiváltását.

]
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A helikopter és egyes szerkezeti elemei viszonylagos felderíthetőségéta hallható, látható és mikrohullrámú eszközökkel érzekelhető tartományokban a 3. ábra szemlé|teti.Megállapítható, hory a gép felderítése
leginkább rádiólokációs-, vizuális- és infraérzékelők segítségévellehetséges, ami feltételezi, hogl a korszerű harci helikopter:

'

hajtóművének kiáramló fonó gánait speciális hűtő-hócserelőn
keresztiil vezessék a szabadba, felhasználva a forgószámy keverő haását is;

'

sarkanya a stealth-technológia figyelembevételével épüljön sok
kompozit anyag és lokátor sugrirzíst elnyelő védőbevonat alkal-
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mazásával. A forgo-szrámyagy és a hajtómű visszaverő felületei
- lehetőleg speciális sugarzáselnyelő burkolattal rendelkezze-

nek,

A

fedélzeti elekhomos berendezések kisugárzása rámyé-

kolva legyen;

.a

célzó ós felderítő lokátorok iizemeltetése a lehető legrövidebb
idejű működés és a legkisebb szükséges energia-kibocsáás mellett történjen;

.

vizuális felderíüetőség csökkeníésére a ftildrajzi kömyezetnek
és évszaknak megfeleló álcáaó (zavarő'1 festés boriása a sr{rkányt, a fiilkeüvegezés minimális fényvisszaveró képességű
páncéliivegbót készüljön. A gép elölnézeti sziluettje a legkisebb

a

geometriai méretű és legkevésbé éles kontúrú legyen;

.

az akusztikus felderíthetóség csökkentésére kedvezőbb a

na-

gyobb lapát- és alacsonyabb fordulatszámú forgószárnyak alkaláazása, de mindenképpen kerülni kell impulzusszerű zait lénrehozó kardán-felfiiggesztésű, kétlapátos megoldást, A faroklég-
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csavaíok közül is a nagyobb lapátszrfunú (esetleg fenesztíon
vagy NOTAR kialakíású) az előnyösebb. Ugaanakkor fudni
kell, hogy zajérzékeny (hangvezérlésű) rakéták fejlesztése nem
folyik.

A jő lstealthn-tulajdonságok lényegesen javítják a harci hatékony_

ságot illetve túlélőképességet.Ennek mérlegelésénélazonban nem hagyható figyelmen kívül, hogy a hatásos visszaverő felület igen költséges utómunkálatokkal történő 50-75 %-os csökkentése, a felderíthetőségi üívolságot csak25-29 %-kal csökkenti.

A

harci űlélőképesslg megfelelő szintje az egész repülőszerkezet ezen belül is föként a sárkány - célszerű kialakitásával biztosítható. Ennek
alapvető módszere a létfontosságú rendszerek dublíroása, illetve páncélvédelme. Az utóbbival szemben általános követelmény, hogl a védett zónrikban 20-23 mm-es lövedékek becsapódása esetén sem keletkeáet
sérülés, de a fiilkeüvegezésnek is ellen kell álhi4 legalább 12,7 mm-es
géppuskalőszer akár 90o-os szögben történő becsapódásának is. A ffilke
oldal- és fenékpáncélzata 30 mm-es gépág},lllövedék, illeWe kis úrméretű
NIR ellen is hatékony védelmet biztositson. Ez kiegészülhet az ülésekre
sz€relhetó kevlar-páncélzattal és lövésálló védőruházatta|. A forgószrá,rnyak
és faroklégcsavarok lapátjai, valamint az ezeket meghajtó közlőmú elemek
(reduktorok, tenge|yek, tengelytrámaszok, tengelykapcsolók) kiemelkedő
lövésállósággal rendelkezzenek. E követelményeknek a szálerősítésű, kompozit anyagú, többfrtrirtós, az agyhoz csuklók nélkül rögzített lapátok felelnek meg legjobban.

A

korszerű harci helikopter aktív önvédelme biztosítsa az avionikai

rendszerek zavarásvéd€ttségét, az ellenség aktív zavará§át valamint műcélok léfoehozísrfurak lehetőséget (infra csapd4 dipólszórás) lézer- és loká-

torbesugárás jelzést.

A

ífu és lobbanás megelőzésére - a princélvédelmen kívül - a hajtóművek és a közlómű elemei egymástól izoláltan legyenek elhelyezve, a
tizelömyag-tarlályok belsejét poliureán-habbal célszerű kitölteni, falukba öníorrasüó" réteg is bevihetó, a szükséges tartály-tulnyornást semleges gáz befuvása biztositsa.

Az időjárá§i, klimatikus, ftldrajzi és huci környezeuől figgetlen ibemeltetés biz/losíásáía a hajtóművet por és szennyeződés elleni védóberendezéssel, m€gerősít€tt

kompresszorlapátokkal, haüekony hűtőrendszerrel
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szükséges elláhri. Eryik hajtómű iizemképtelennéválása esetén a másik
teljesítményetegye lehetővé a repülés (felsállás) biaonságos folytatását
(vagyis repülésbiztonsági szempontból két hajtómű alkalmazása szükséges!). A személyzet firlkéjétmegfelető szűrőberendezések segítségével
hermetizálni és klimatiálni sziikséges, ezzel is biztosítva a megfelelő
komfort érzetet és az ABV fegyverek elleni védelmet. Meghatározó fontosságú a repülésre (kormrányzásra) alkalmatlanná vál! sérült helikopterben tartózkodó személyzetnek a lezuhanás (ütközéses kényszerleszállás
következményeitől való konstrukciós védelme. A ftildközeli repülésből
történö lezuhanások elemáse ugyanis bizonyítofrq hog néhány méterny i rep ülési magassóg ból :

.

sem autoroációra, sem katapulálásra nincs lehetőség (márpedig
a harci helikoptereknek itt kell repülni|);

'

a ffildetérés (becsapódás, lezuhanás) fiiggőleges sebesség-össze-

tevöje nem haladja meg a vy = 6-15 n/s értéket. Vagyis a
helikopter sárkányának

v,

= 12-15 m/s becsapódási sebességig

biaosítania kell a gépsze-mélyzet sérülésmentes túlélését,
Ennek egyik fontos eszköze a megerősített, vu = 5-6 m/s talajfogási
sebességet szp*ezpti károsodás nélkül csillapítafi i képes hosszúIóketű,
karos kialakítású, rendszerint nem behúzható futómű. E nagobb szer,
kezeti tömegű és légellenállású konstrukciók meghaározó előnye azonban, hogy adott terhelés haüásrára 20-ó0 %o-kal kevesebb tulterhelést adnak
át a törzsre, mint a teleszkópikus kivitelűek.

A nagy süllyedési sebességgel ítildet éró helikopter ütközési energiáját tovább csökkentheti a speciális becsapó&is-csillapítóval felszerelt
*/és. A rugalmas ülőpárna és háttámla a benyomódásán kívül az ülés
felfiiggesáő rendszere is további 200-500 mm-es fiiggőleges, lassuló
mozgást tesz lehetővé, a becsapódási sebességtől fiiggóen. Abban az esetben, ha a futómű berugózása és az ülés elmozdulása együttesen sem elégséges az ütközési energia felemésztésére,űgy a íörzs irányított rugalmat,
lan deformációja is alkalmas lehet ene.

A ftildközeli

magasságból lezuhant, illetve kényszerleszállást végrehajtott helikopterek baleseti statisztikáinak elemzeséből az is kiderül, hogy
a gépben tartózkodók védelmérenem elég csak az őket érő túlterhelést
csökknteni. A ftrldetérésköülményeitól és a helikopter konstrukciójától

fiiggöen a vizsgált esetek 10-25 Yo-ában tűz is keletkezett, amelyek során
hétszer több személy vesáette életéí,mint tűzmentes repüIőeseményeknél.
A tapasztalatok azt mutatjál<, hogy kényszerlesálláskor a fuz elöidézője
rendszerint az üzomülya9- és hidraulika-tartályok, csövek, valamint az
elektromos vezetékek szetszakadása, roncsolódása. E sérülésekettöbbnyire a közlöműberendezések (reduktorok, tengelyek stb.), hajtóművek
rögzítési csomópontjaiból történő kimozdulása, a forgószrimylapátok
törzshöz történö ütközései okozzéú<.Ennek megfelelóen a korszerű
helikoptereket már olyan lüzslőanyag- és hidraulika-tartilyokkal építik,
amelyek szétszakadás nélkül képesek elviselni a v.,, = 15 m/s süllyedó
sebességű ftildetérést.Ezenkívül olyan önhermetizálő

csővezetékeket, zse-

latinos kiömlésgátló adalékot is alkalmaznak, amely megakadályozza a
tüzelóanyag belobbanását elektromos szikaképződéskor, Javítja a hajózók
tulélésiesélyéta katapultiilés alkalmaása is, ennek hatékonyságáról
azonban megoszlik a szakértők véleménye.Jelenleg csak a KA-50/52-es
helikopterek rendelkeznek ilyennel.

Az előzőekben ismertetett követelményrends zer al,apján a 2. tóblózat
segítségévelösszehasonlíthatók erymással, (illetve a jelenleg nálunk rendszeresített MI-24-es helikoptenel), a beszerzésre szí,rnítrisba jöhető típusok fontosabb harcászati-technikai adatai. Megállapítható, hogy a vizsgált
jellemzők lényegesen nem különbözrrek egymástól. A fegyverterhelés
nagysága rendszerint a íe|szál|ő tömeg fiiggvénye, alnak 20-30 Yo-a.
Valójában ez az adat kevésbéfontos, mint a feglTlerzet variálhatósága,
hatékonysága és mindenidős használhatósága (V,ö.2, táblázal, Nol2 MI24 és AH-64|),

A

két új orosz ryártmányú lrelikopter (MI-28, KA-50/52) sznriabiáosílísa a szokásos logisztikai háuérproblémákat is hordozza, Páncélvédelmük és páncélosok elleni fegyverzetük hagyomrányosan igen jó, Fedélzeti elektronikájukról kevés a
megbízható információ. A különbséget is nehéz megitélni köztük mert, bár
az orosz hadsereg harci helikopter versenyét a Kamov konstrució nyerte az oltani sajtó adatai szerint - az elért eredményt még tájékozódási adatként sem szabad figlelembe venni, a zsőrizés a tisáességtelen, a jogszerűtlen volta miatt.(KRILA RODINI l994l7,, l995l8.11. sám),
gyárt-ása akadozik és vélhetóen

Valamennyi orosz, amerikai és a nyugat-európai harci helikopter

vételára meghaladja a l0 millió USD -t (4. tóblózat) az AH-IW és a RAII66 kivételével.Az elóbbi egy 30 éves konstrukció l0 éwel ezelőtt javított
vől'íozata, korlátozott manőver, harci, repúlésbiztonsági, stealth-jellem-
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lűuzal

magas zajszintíi forgósámnyal. A RAH-66 valamennyi
gép köziil a legkorszerűbbnek minősíthető, kialakiását a stealth technológia abszolút prioriásahatÁrozza meg. Az ezredforduló utáni szériagyártás
kezdő időpontja még bizonfialan, nem tudni mikorra lesz exportképes, ill.
a Pentagon által l989-ben limiált 8,7 mill, dollaros rira napjainkban való-

zőkkel, különösen

jában mennyi is. Egyes hírek szerint - a folyamatos átervezések, a program elhúzódása és a megrendelt menrryiség drasztikus csökkentése miatt
- a 20 millió dollriros vételár is valószínűsíthető, Egyébkénta gép kitűnő
harcr{szatitechnikai jellemzóinek "éIes harci helyzetben történő visszaiga,

zolása" még az USA-ban sem történt meg.
1.3.

AZ MH REPüI-ÓcsapareruÁL RENDBEÁLLITANDÓ

REPÜLÓESZKÖZÖKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÓVETELMENYEK, HARCÁSZATI - MÚSZAK] 1RÁNYELVEK
Nem ismeretes jelenleg a szárazfilldi erők átfegyverzésének koncepciója,
ütemterve, ami az együttműködés formáinak, a ü{mogatiisi, oltalmazási
szállítási feladatok módozaüínak minóségi kidolgozásához - még előterv
szintjén is - meghatarozó alapadat. Mindezek követezményeként a harci
helikopterek, a száLlító és egyéb feladatú repülőeszközök rendeltetésnek
megfelelő beszerzési lehetóségei a vadászgépekénéljóval általánosabban
és rövidebben elemezhetők.

A követelmények, feladatok, a vIírható veszélyéxetettségmennyiségi
és minőségi mutatói ismeretében meghatározható, a megbízható védelemhez szükséges, típusspecifi kus repülőeszköz-mennyiség. Az USA száraz-

a szükséges harci helikopterek számának megtapasztalati formulákat használja.

íöldi eróinek parancsnoksága
hatarozásara a következő

Egy n számú helikopterből álló alegység által. egy bevetés során a
fedélzeti fegyverzettel eltalálható N. mennyiségű ellenséges cél szátna az
aldbbi lapaszlalati összeíüggéssel szómííható :
Ne
ahol

NI -

=

n'Nl 'K

az egy harci helikoptenel egy bevetés során leküzdhetó

célok átlagértéke (db)

K1

- általrinos hatékonysági €gyüttható,

ami
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=Khk,Kr,Klv,P

formulával szfuníthatő,

ahol

a)

Knt

, az ale5lség harckészültségi együtthatója;

K.'

- a ámadásba ténylegesen résztvevő helikopterek mennyi
ségétkifejező együttható;

Kt.,

- az ellenséges légvédelemleküzdésének hatékonyságát

F

- a tátnadás eredményességénekvalószínűsége.

kifejező együttható;

Egy AH-64A gyakorlatok alkalmával egy bevetésen átlagosan ó cél
leküzdésére képes,-A (2) összefuggésben közölt eryütthatók,.az Oböl_

háboru és heryí háboruk tapasztalatai nyomán - a 4-5 harci helikopterből
és 2-3 fe5rvertelen felderítő helikopterből álló USA csapásméró kötelék
megsemmisítő képességéreaz alőbbi értékekre adódnak:

K61 = 0,8 Kr = 0,7-0,9 Kp:0,95-0,98

P:

0,8-0,9

A

nálunk alkalmazott 4 gépből álló rajkötelékkel való összevethetőség érdekébenn = 4-gyel számítva N" szélső értékeit

Ne,min:ó, 4, 0,8,
Ne,ma* =

6'4'0,8

0,7, 0,95, 0,8

: l0,2

cé|

0,9'0,98'0,9= |5,2 cél

a szélső értékekböl képzett átlagérték N = 13,7, Figyelembe
hogy
aMt-24DN egy bevetése sorárr 1-2 célt képes leküzdeni, így
véve,
gépből
4
álló
raj várhatóan 4-8 célt, átlagosan pedig 6-ot. VlgJis a 2
a
feldéríiő-célmegi;löló helikopterrel támogatott AH-64A raj találati
hatékonysága több mint 100 %-kal haladja meg a MI-24 DAr' rajét. Ehhez
hozzászímiwa a Kla,:0,95-0,98-as értéket- vagyis 100 bevetésből 95_98
eléri a célt és csak )]5 sértilése,megsemmisülése, meghibásodása várható
- az adofr típus (AH-6a) nem csak kitűnő harci hatékonysággal, hanem
imponáló háborus túlélésiképességgel is rendelkezik.
Azaz

l60

Az ellenség kötelékben Iévő N"_1 darab céljának lefogásához (a célok

leg-alább 30 %o-énak harcképtelen'né tétele) vagy megiemm isíteséhez
(6O 7o-ot meg-haladó veszteségokozás) szükséges saját helihopteí mennli-

sége Ns a

log
Ns

=N}_*

(l

-P1)

(3)

log (1-P1,)

formulával haliirozható meg, ahol

Pt
_
P l,t

- a lefogáshoz vagy megsemmisítéshez szükséges

valószínűség;

- az egy helikoptenel okozható sérülésvalószínűsége.

E gl s zeúb b e n h ifej e zv e :
Nr=N1,1 ,P1

(4)

A (4)-es formula segítségévelsámítot! (a gyakorlat által is igazolt!)
eredmények a 3. táblózatban láthatők.
_

3, tlíblózal

No

A cél típum
Harckocsi aeq.menetben
Harckocsi század menetben

3

4

Tüzerlövesek fedezékben
Helikopterek álóhelyen

A cél
mennyisfue
ídb)
6

A lefogáshoz/megsem-

misíté$gszíik§éggs
trelikooter ídb)

u3

l0

316

6

V,

8

l/1-2

A (4}es formula, illetve a 3.
segítségévelegy lényeges
árnyaltabb vizsgála! illetve tervezés hajtható
'áblázal végre, mint az (i)-essel. (A
Ml-24-eshez viszonyított megsemmisítésiftlény sem olyan hatalmas, de
minden esetre így is sámottevő).
Á fenti formulák általános énényűeka kapott eredmények viszont csak
ott érvényesek,ahol az alkalmazási feltételek megegteznek az IISÁ adatokkal (kiképzettség, a repülés mindenoldalú biztoíínha, stb,), igy egészen
biztos, hogy önmagában AH-64-es beszerzése nem garanciaa köiöli hatékonyság elérésére,de az is valószínűsíthető, hogl imegfelelö feltételeket
megteremtve más korszerü típusokkal is biaosíthatók hasonló eredmények.

Az AH-64 estleges hazánkban történő alkalmazá

sá'í az

a tény mindeniép-

1ó1

pen,.nyom?tékosan indokolja, hogy egyetlen korszerű típus amely harci
hatékonyságá! háborús trílélőképességétharctéri viszonyok kOzött is tObbször, meggyőzóen igazolta.

2.

A kiválasztás (beszerzés) általános elvei

és jellemzői

Valamennyi cserére kerülő repülőeszközünk pótlásánáI elsőként résztisztázni szükséges aá a f€ladatkört, amit meg kell oldaniuk, majd
ehhez kiszímítandó a (legalább minimátisan) szükséges géplétszím.F;l
keli mémi, az,e célra fordítható pénzügyi keretből, a számítÁ6a jOhetó géptípusok közül, különböző kereskedelmi-pénzügyi konstrukciókban ir,íiy
repülöeszköz beszerzésére, folyamatos üzemeltetésére van reális lehet&
let€sen

ség.. Mindehhez különös gonddal kell mérlegelni a pótlás lehetsége§
módozatait, mely alapvetően új gép glártása vagy vasárlósa, más géptí-

pls !érkte (ízingje), illewe

valamely meglévő géptípus íelújításal;het.
Ezt követően újból tisztázni szükséges, hogy a kiváúsztott módozatban

beszereáető típus(ok)ból nyert kontingens valóban elégséges-ea kitűzött
feladatok megoldásár4 a folyamatos alkalmazásboz elengeáhetetlen anyagi-technikai, kiszolgálási háttér biztosíüató-e, milyen mértékbenvonhátó
be ebbe a meglévő eszközpark és infrastruktura?
2,1,

KATONAI HELIKOPTEREK FLq,ZAI GYÁRTÁSA

Hazai fejlesaésű kon§trukció létrehozásán elmélkedni egyszerűen ko_
molytalan, mivel ennek nem es/, hanem minden feltétele hiáyzik. Annál
komolyabb megfontolrást érdemel esetleges új vagy használt típus (pl. AHó4A) beszerzése esetén a gyártasban, összeizeréiésben, rettjitrisÜan, rc_
sőbbiekben a javíásokban a magyar ipar minél szélesebb körű bevonása,

Ene a feltételek többsége adott is!

.

2.2, KAToNAI

sEGE

.A

REPüLóEszKöZÖrc vÁsÁru,ÁsÁNAK LEHETÓ-

katonai repülőgéppark cseréjének,kiegészítésénekleginkább elter-

mólja a vásárliá,s. Ez országunk számárá is - megfelelő- tókefedezet,
illewe hitel-konstrukció esetén _ a legcélszeníbbbeizerzési lehetőség,
mivel a legkedvezőbb rendelkezési, fejlesztési és alkalmaási autonómiát
biaosí§a. Tapasztalatok haditechnikai eszköz beszerúsénélnem célszeríi

je.dt

még használtan_sem tul öreg (pl. 80-as évek előtt rendszerbe áIlított) eszközt vásárolni, felújítani,de kerülni kell az olyan újat is, amely megfelelő,

lehetőleg éles harckörülmények között nem bizonyította hatékonyságát
vagy nem rendelkezik megbízható referenciával.

Bármilyen megfontolások is kapjanak prioriást a beszerzésnél, a vételá,r - még a legkedvezőbb hitelkonstrukció esetén is - meghatározó jelentőségű marad. A 4. lliblőzatban a jelenleg kapható (vary eladásra tervezett) katonai helikopterek egy csoportjrá,Lnak közelitő árlegyzeke tzlálható. A mindenkori nagyságukat a kereslet - kínálat viszonya, az inf7áciő
mértéke,a típusra bevezetett technikai módosítások, a vevő tókeereje, hitelképessége, tárryalási pozíciója és keresztíinanszírozási lehetőségei, valamint
a vásárolni kívánt mennyiség jelentósen módosíthatják.

KATONAI HELIIÍOP1EREK K1NÁLA1I ÁRAI
4, lőblózat
AR (mi|l. U§D)
MI-28

17

PAH-2

9-4-1,1.1

RAH{6
A-|29
MD_500/5]0
Bo_105

9l_es ár

9l"es

modifikációk szcrint
teívezetúr

ár_ tervzett

8.7

89_es limitált.

á.5-1.2

92-e§ bec§ült

0.9_1.5

92-€s

áí

ár

l,6-2

92-g§ b€csült

KA-50

i2-13

93-a§ ár

M1-24
MI-38
Ml_2ó

30

93-as ár

28

93-a§ áraiánlat

7

ár

92-e§ áI_ orcsz-Uknin elsámolásban

További lényeges szempont a 4. tábldzat adatainak mérlegelésénél,
hogy az árak csak a minimálisan szükséges elektronikai felszerelést foglalják magukba, a fegyverzetet (kivétel a géppuska és/vary gépágyú) valamint infrastruktúrát nem. Az utóbbiak a kínálati rá,rhoz képest a tényleges
árat további 20-50 %-kal növelhetik. Az elektronika és fegyverzet esetében az infláció adta ámövekedésen kívül jelentős köItségnövelő haüása
van a találati pontosságnak, zavarvédettségnek, illetve a magas megsemmisítési valószínűségnek. A harci tapasztalatok viszont egybehangzóan a
nagyobb találati pontos§ágú fegyverek hatékonyságát és gazdaságosságát
igazolják. A nemzetközi gyakorlatban elfogadott beszerzési (feglverzetváltási) elvek ismeretében magy ar viszonyokra az alábbiak tűnnek reőIisnak:

l63

'

a sziikségletek és gazdasági lehetóségek párhuzamba állításának

eredményeként önmagában a vótelár alapján is leszűkülnek a re-

pülőeszköz beszerzést illető tájékozódás lehetőségei. Ennek
ellenére sem célszedj az olcsóságot alapvető kitériumnak tekinteni, hiszen a sokat hangoztatott, de több bizonytalansági tényezőt is hordozó, 2: l-es ará,Lny alapjián számított, a védelemhez
minimálisan szükséges repülőeszköz létszárnot csak minőségi
géptípusokkal érdemes feltölteni, (ami nem jelenti szükségszerűen a legdnígább válaszLisát|). Különösen igaz ez a védelem és
csapásmérés egyik alapvető eszköz&e a harci helikoptene;

.

.

A

adot feladatkörre beszerzendő (rendszerben tartandó) helikopterek mennyisége csökkenthető a csapásmérő képességnövelésével(ami természetesen megnöveli a beszerzési árat);
típusváltása ténylegesen az ország gazdasági
teherbíró képességévelösszhangban, egy várható védelmi tevékenység és a kömyező országokban rendszerben lévő vagy permennyispektivikusan rendszerbe állítható repülőeszközök
sége, harcászati-technikai jellemzói, valamint alkalmazási lehetőségei, a NATo szövetségi kötelékében elvát béketeremtő
és fenntartó akciókban való részvételünkáltal diktált követelményekből kiindulva kell végrehajtani. Veszélyes dolog, ha
az ország védelmétcsak a technikai és a "mi a legolcsóbbl'
szemlélet alakítja;

a repülőeszközök

Magyar Köáársaság

repülőcsapatai szérnára harcászati-technikai
de felújított AH-64, az olasz A-129
|'Eurocopter" vagy a dél-afrikai CSH-2
"Augusta Mangusta'l, aPAH-2
"Rooivalk" típusok valamelyikének beszerzése. Valamennyi megoldás
hordoz előnyöket, hátrányokat de a felsorolt típusok közül csak az első és
részben az utolsó rendelkezik értékelhető harci tapasztalatokkal.
adatai alapján legkedvezőbb haszná|t,

Az

AH-64 eryik legfontosabb referenciája az iraki háború, Az itt

nyert, igen kedvezö tapasztalatok alapján az európai országok közül NagyBritannia, Hollandia és Svédorság is megvásárlására készül. Sámunka
a felújitott változat még20-25 évre bőségesen elég üzemidő tartalékot biztosítana úgy, hogy az üzemidő végénis korszerű nagyhatékonyságú, megbízható fegyterzet birtokosai lennének. A dél-afrikai CSH-2-ről viszony_

lag kevés adat áll rendelkezésre, de a szaksajtó szerint igen jó harceszköz.
Részletes megismerése, beszerzési feltételeinek tisztázása a nagy távolság
ellenére is megfontolandó.
2. 3.

KÁT)NÁI REP ÜLÓESZKÓZÓK

B ÉRIETE, LI7 |NGJI|

]l korábban ritkán alkalmazott rrregoldást a 90-es években több rryugat-európai ország is előnyben részesítette, nrirrdenekelőtt az USA-bói
történő feg1"lerbeszerzés "első lépcsőjekéní". A iirgJii feltételeket - va5yis e
bérelhető harceszközöket - a 90-es évek egész világra kiterjedö haderőcsökkentése eredményezte. Bérelni rendszerint a késóbbiekben megvásarolni kívárrt típust érdenres mindaddig, míg a megrendelt korrtirrgens
nem keriil leszállításra. E megoldás lehetőséget biztosít több összehasonlítani kívánt típus hazai körülmények között történő kipróbalására és ob-

jektív összevetésére is,

Hazánk számára katonai repülőeszközök bérletének - a skarrdináv és
berrelux példákhoz hasonlóan - főként AII-6,{ vásárlása esetén lenne létjogosultsága. Részletesen meg kellvizsgálni ezt a lehetőséget akkor is, lra az
elhúzódó vásárlás nem jár együtt meglévő repülőeszközeink felíljításával.
Nenr lragyható azonban figyelmen kívül, hory e megoldás fajlagos költségei a legnragasabbak.
2.4.

MEGLÉVÓ GEPTIPUS FELÚJITÁSA

A két világíendszer felbomlását követóen a nagyhatallrrak is csökkentették katonai kiadásaikat. Ennek szükségszerű követkennénye egyes, új
haditechnikai eszközök fejlesáésének lassítása, programok törlése, helyetttik egy-két évtizedes bevált fegyverrendszerek (repülőeszközök) korszenisítése. Utóbbiak költségigénye nagyságrenddel kisebb, mint egy új kifejlesztése, Ez önmagában is megfontolandóvá teszi hazai viszonyok között
a meglévó repúlőeszközeink korszerűsítésénekv izsgáIatát.
M1-8-as helikoptereink életkorát, technikai lehetőségeit ismerve
valószínűsíthető, hogy rentábilis korszerűsítésükre nem sok esé|y van,
Még akkor sem, ha technikai üzemidejük jelentős hányada fel}rasználatlan
maradt, MI-24-es harci helikoptereink felújításaa fentiektől eltérő megíontolást igényelhel, mivel az elkövetkező 5-8 évben országunk gazdasági
helyzete várhatóan nem javul olyan mértékben, lrogy a szövetségi kötelezettségeink miatt prioritást élv ező v adászrepülőgép típusválüís mellet

tó5

helikopter beszerzésre is sor kerülhessen. Ugyanakkor harci helikoptereink közül jó ha 20 db marad üzemképes az ezredforduló uüín, naptriLri
üzem idejének lejárta miatt (2005-ig).

Ezért a szűl:ös anyagiak miatt meg kell találnunk harci helikopter
potenciálunk fenntaítását jobb híján a M-24-esek ipari javításával, de
lehetőségekhez képest korszerűsítésével. Ennek a jelenleg kínálkozó
egyetlen megoldása az l985-ös sállíású Ml-24-eseink közül legalább
l 0- 1 4 db-nak, valamint a Németországtól kapottak közül a 6 db '? " modifikációjúnak a korszerűsítése. Ezt az indokolja, hogy hazai Ml-24-eseink
naptíri üzemidejük háromnegyedénél még technikai üzemidejüknek jó ha
50 %-át értékel, illetve a MI-24P-k t0 évesek és technikai iizemidejük mindössze 6 oÁ-át (l) használák fel. E két fonásból mindenképpen képeáető
lenne egy-két olyan ütőképes alegység (12-20 helikopter), amely 20102015-ig rendszerben maradva elláthatná ahazai és korlátozottan a NATO
keretében reánk háruló fe ladatokat.

A modemizálás történhet átszereléssel, felújíással és felújíüis keretében történő átalakíással. Az átszerelés a javasolt megoldások közül a
legkevésbé drága, sajnos üzemidő növekedést nem eredményez, igy ezt a
későbbiekben külön meg kell vásárolni. Az ipari javítás keretében végzett
felújíás75-100 %-kal költségesebb,

de ennek során akar a

MI-35M export

nevú (MI-24 VP) helikopter is kiálakítható lenne, akár 10-15 év további
üzemidővel, Ez egyben a maglar iparnak is legnaglobb arányú résnételt
biztosíthatja.

A

harci helikopterek felújíLísa,üzemidejük meghosszabbítása természetesen, nem pótolhatja a valóban korszeni típusok beszerzését, de
mint kényszerlépés- elfogadható anyagi ráfordítrással - lehetőséget nyújt
időlegesen hazank védelrni képességénekfolyamatos, megfeleló színvonalú fenntartására. A moderniáció eredménye egy olyan, változatlanul
döntően elsőgenerációs harci helikopter, amely - éjjel és bonyolult időben
is bevethető - a hagyomiányos és új feladatokra (légi és szárazfoldi határsértés,kábítószer csempészet megakadályozása, határon betört fegyveres
csoportok felszámolás4 stb.), A "míndenidős" alkalmazhaóság egyáltalán nem elhanyagolható plusz, hiszen a jelenlegi harcászati-technikai
adottságok csak nappali bevet}etőséget biztosítanak, amit vélhetően a
'fair plasl" elvátősaink jegyében egyetlen ellenség, ellenfél sem hajlandó

akceptálni. A M1-24N lDlP több fontos manőver- és gazdaságossági
jellemzője összevethető mind a vele azonos korú és generációjú AH-1ével, mind a jelenleg legkorszerübbnek számító AH-64-ével, Sajnálatosan

ló6

4.a-ábra

!íu!zln!É3nran6tJt
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1
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,

G,

meghakadják a másodikat.

MI-24> AH-64
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Az önvédelmi képesség infra-tartományban, az eredeti MI-24 v/Dhez képest egy kéüzemmódon fuvócsövekre rögzíthető EVU gáahűtővel
javítható. A zajszint hallható tartományban történő csökkentésére 'X"
elrendezésű faroklégcsavanal is felszerelhetó, mely egy építésiegységet
alkot a csukló nélküli, kompozit építésű,korszeríisített, magasabb harci
túlélőképességű forgószámnyal. A teljesen fémépítésű,erősen páncélozott helikopter lokátorok sámára hatásos - meglehetősen nagy - visszaverő felülete érdemben nem csökkenthető
Valójában van egy olyan nehezen számszerüsíthetö oldala is a felújításiprogramoknak - fiiggetlenüI azok műszaki tartalmától - mely a MI24-esek korszerűsítése ellen szól. Ez a humán íahor különösen a szöv€tségi együttmúködés keretében. A legtökéIetesebb fedélzeti " barát-ellensig" felismerő rendszer sem biáos, hogy kellő védelmet nyújt éles harchelyzetben a saját csapatok tiize ellen, ha mindkét oldalon azonos tipusok
küzdenek. Legyen az merev-, vary forgószrfu,nyas repülöeszköz, a közel
légiharc hevében, esetleges tulterhelt helyzetben, korlátozott látási viszonyok mellett a néhrÁ.ny másodpercre felvillanó céI bizonlalan hovatartozását nem valószínű hogy hosszasan mérlegeli a hajózó személyzet, hanem
jogos önvédelemből azonnal tíizet nyit rá. Méginkább igaz ez a hagományos fóldi légvédelemre, amely többnyire nem is rendelkezik műszeres
azonosítrási lehetöséggel. Ennek valós vol&ít az elmúlt ötven év vesáességi statisaikái is

m

eggyőzően igazolják, melyekbőI kiderül, hogy a háborus

helyzet adta felfokozott ideg állapotban, a szokásostól eltérő üzemeltetési
feitételek mellett a "saját humán tényező" nagyobb veszteséget képes
okozrri mint az ellenség tüze. (S. sz tóblőzat)
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A ruÍBORÚKBAN BEKÖVETKEZEIT REPÜLŐESZKÖZYE9ZTE9É,GEK (USA)
5. sz,

aíblózaí

3.) A katonai repülés műszaki üzemeltetési rtndszere
Valamennyi rendszere§ített repülőeszközt alkatrészeit berendezéseit
és szerkezeti elemeit a meghibrisodások bekövetkezéséig, kötött üzemidó

(hard time) megbíáatósági szint (condition monitoring) vary műszaki
állapot (on condition) szerint lehet iizemeltetni A konkrét üzemeltetési
módszer(-ek) kiválasaása az üzemeltetési rendszer fejlettségének, technologizáltságrinak, az üzemeltetók felkészültségének,valamint az adott
repülőeszköz korszerüségének fiiggvénye.

Mivel napjaink harci helikopterének, vételtíratöbb mint l0 millió
USD (1. tdbl), iizemeltetési költsége 20-25 évre pedig ennek 150-300 %-a,
az alacsonyabb értékelérésemindenképpen körültekintően és fudományosan alááma§áott karbantartási stratégi{ík, valamint erre épülő karbantartási eljárások kimunkálásával biztosítható. A karbantartrisi célok megvalósíüisára jelenleg néry karbantartási stratégia ismeretes, melyek kronológiailag is erymásra épülve, folyamatos fejlődés eredményeként alakultak ki, Ezek a kötött üzemidő szerinti, karbantartási folyamatra iranyuló,
megbízhatóság- és eljarás központu stratégiák.
A nyugati és orosz eredetű légi jármúveken az 50-es évek kezdetéíő|
- a számos egybeesés mellett _ jól megfigyelhető a helyenként €ltérő tervezói koncepció, illetve a technikai fejlettségben mutatkozó különbség. A
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különbözoség azonban még markánsabban jelentkezik az aíkalmazoít
üzemeltetési stratégiák, illetve eljárások teriiletén a nyugat javára. Ennek
minden bizonnyal egyik meghatározó oka, hogy náluk - mindenek előtt a
jelentkezett a gazdaságosság /hapolgári légi forgalomban - létkérdésként
tékonyság optimális viszonyának kialakíása.
Mint ísmeretes a kötött iizemidő szerinti stratégiát akkor alkalmazzák,
ha a vizsgált állapot egzakt meghatározősához hiányoznak a szükséges
adatok, így a kívánt megbíáatóság is csak igen költségesen tartható fenn.
Gyakorlatilag valamennyi hazai katonai repülőeszközünk kötött ikemidő

szerint ikemel!

Az USA-ban az üzemeltetés elméleti és ryakorlati kutaüísai során
elért eredményeket szabványosítot!ík és fokozatosan adaptálták a polgári,
majd katonai repülésben. A négy éltized alatt lejátszódó fej lődés eredményeként1968-ban a Boeing és a FAA közösen kidolgoztá,k az MSG-I
(Maintenance Steering Group - egységes szemléletű műszaki karbantartási
rendszert, döntési logikát kidolgozó testiilet) műszaki biaosíási és javi
tasi rendszerét a B-747 őriásgép szímrára. Ebben hauiroztr{k meg és állították párhuzamba először elméletileg is megalapozoítan az üzemidőt,

műszaki jellemzőket és a megbízhatósági szintet. l970-ben az MSG-I
általánosíása, illetve továbbfejlesáése eredményeként kiadtak az MSG-2t, mely már valamennyi korszerű repülőgéptípus üzemeltetéséhez és
javíásához alkalmas eljárrásközpontu alapdokumentum volt. 1980-ban az
MSG-2 tapasáalatainak figyelembevételével megjelent az MSG-3 megbízhatóság-központú eljárás, amelyben a karbantartási elóírások kidolgozása megfelelő logikai folyamat alapján megy végbe. (Jelenleg valamennyi
beszerzésre számításba jövő, korszerű nyugati polgari és katonai repülőeszköz típus ez alapjón üzemel). E megoldás egyik legnagyobb nehézségeaz eszközigény különlegesen magas anyagi fedezetének biztosítiisa, ami az orosz rendszereknél lényegesen olcsóbban megoldható,

MŰSZAKI KISZOLGÁLÁSÁNAK
3.1. A KATONAI KEPÜLÓNZKÓZÓK
FÓBB, NATO - NORMÁK SZEKNTI HATÉ,KONYSÁGI MUTATÓI

Megállapítható, hogy valamennyi vezető nyugati nagyhatalom
konkrét, korszerű katonai géptípusra lebontott üzemeltetési eljárása

amerikai mintára épül, amelyek normáit az USA MIL-STD47 0 l 47 l l 47 21 47 3 l 478, AFSC 80-9 stb, szabványgyűjteményekben fektet-

ték le. Az ezredfordulón túlmutató tudományos igényű fejlesztést pedig az
l985-ben kiadott "R & M 2000" program szabályozza,

470/47 1/472/473/478, AFSC 80-9 stb. szabványgyűjteményekben fektették le. Az ezredfordulón túlrnutató tudományos igényü fejlesztést pedig az
1985-ben kiadott |'R & M 2000|l program szabályozza.

A szabvIiltyok ryakorlatilag a gyrirtás, fejlesztés légi és ftildi üzemeltetés valamennyi kérdésétrészletesen taglalják, il|ewe meglatáttozzák,
Ami viszont már az elózetes kiválasztás, tervezés stádiumában szímunkra
is hasznosítható belőlük, az a gazdaságosság és hatékonyság objektív,
szriLrnszerűsíthetö mutatói. Közülük a legfontosabbak a munkaráfordíás,
készenlétifok (vagy újra bevethetőségi mutató), a közepos aktív állásidő
és a közepes javítási idö.
Az ikemeltetési és javíttisi munkarófordírás a MIL-STD-47 szerint a

sMMryFH

)

N
analitikus összefiiggéssel hatát ozható
M.1;

Mn

íö óra
rep.óra

me g, aho

l

- a meghibásodrások közepes, aktív javítrási ideje állóhelyen vagy csapat(üíbori)-j avító bázison;

F";

F1

- a fenti btázisokon kijavitott meghibásodások szíma;

P.;

P1

- a fenti bázisokon egy meghibásodás kijavíásához szükséges átlagos létsziLrnigény;

K

_

a berendezések t!|di működtetését íiryelembe vevő
tényező (K}l);

Mp,

-

Fp

- az N repült óra műszaki kiszolgálásííhoz tervezett tevékenységek száma;

Pp

- egy teívszerű kiszolgálás átlagos létszímigenye;

N

- a vizsgált időszakban végrehajtott repült órák szíLrna.

elóíít műszaki kiszolgálásrához tervezett tevékeny-

^z
ségek
száma;
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Az MMFI/FH (Maintenance Man-Hour Per Flying Hour) mutató
alapvető íontosságt: a kiszolgáló szervezet szülaé ges létszámv iszonyainak
kialakításához és a repülőeszközök újra bevethetőségének tervezéséhez.
Az adott katonai repülőeszköz technikai színvonalának további fontos
gyakorlati jellemzóije az iizemeltetési készenlétifok (vagy újra-bevethetősé_
gi együttható), amely azt fejezi ki, hogy az adott repülőeszköz egy vizsgált
időszakban valós körülmények között

hető meghibásodás-mentesen,

A^:

milyen valószínűséggel üzemeltet_

Kislímítása a

MTBM

MTNMöMDT

összeffiggés segítségévelvégezhető, ahol

MTBM - (Mean Time Between Maintenance) a vizsgált idöszakban
javíás és karbantarLis egy-egy fajája közötti átlagos idö;

a

- (Mean Down Time) a javításra, karbantartrisra fordított átla_
gos állásidő, valósüzemeltetési viszonyok mellett;

MDT

Az Ao más adatok biítokóban is számítható a

MFHBF

,t" MFHBF+MTTR+MLDT
formulával, ahol

MFHBF

MLDT
MTTR

- két meghibtísodás közötti

átlagos repült idő;

- a műszaki kiszolgálás hibája miatti állásidö;

- (Mean Time To Repair) az egy meghibásodás kijavíüísárhoz
szükséges átlagos idő [óra];

Az Ao megkövetelt értékevegyeshasználatrú helikopterekre békeidőben 0,86, háborus időszakban 0,72, mig harci helikopterekre ug;eliÉz
0,9 és 0,8, Igen fontos, hogy az Ao nem csak egy konstukciósan biztosított lehetőségről tájékoztat, hanem ezenkívül a miuzaki munkavégzés
minőségét, szervezettséqét és tárgli fehételeit is minősíti. Ez azért |ényeges, mert bizonyítja, hogy a legjobb repülőeszköz sem képes a megfelelő

műszaki háttér nélkül az elvárt hatékonysággal üzemelni. Az Ao kívánt
ertéke még anyagilag jól finanszírozotg kiváló szervezettségű légierőknél
is (pl. USAF) csak számos tapasztalat felhasználásával, szüntelen
fejlesztése nyomán érhető el és még ilyen körülmények között sem zökkenőmentes folyamat. A mutatók stagnálása, visszaesése, fartósan alacsony
értékemindenképpen konshukciós hiányosságra vagy az üzemelteési
rendszer zavaraira hívják fel a figlzelmet

Mindezek alapján az Ao értékeaz MH-nál is csak úgy közelítheti a
potenciálisan meglévő (megvrásrÁíolt) és NATo normáknak megfelelő Ai
és Aa adatoka! ha az iizemeltetés (munkavégzés) árgyi és személyi
feltételrendszere eryaránt biáosított.
3.2. Á

MEGBIZTíuTÓíÁG ÉsAZ aEMKóLNÉGEK KÁPC9)LATA

Az üzemeltetési készenlétifok és ennek eleme a megbízhatóság
közvetlenül megh atínozziú<a repúlőeszköz üzem- és élettartam költségeit.
Olyan országoknál, amelyek gépeiket a lehető leghosszabb ideig tartjrák
rendszerben (eddigi gyakorlat szerint az MK is ezek közé ta*ozik!) ez a
költségösszetevő a legnagyobb, az összköltséget alkotó elemek közül,

Az
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a repülőeszköz

összetevőit a 5. óbra szen|élteti.
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A kutaüis, tervezés, kísérletekstb. költségeit a gyártő vá||a|at az
eladási árban (Cb) érvényesiti. Szoros összefiiggés mutatható ki az fu, a
tétrehoás költségei és az eladható széria darabszáma között is. A rendszerbeállítás költségei (Cr) a megvásarolt repülöeszköz technikai színvonalátó| és a befogadó szervezet fejlettségétől, felszereltségétől fiiggnek.
Az utóbbi esetiinkben azt jelenti, hogy a MI-24l28l3 5/3 8 iizembeállitása
lényegesen egyszerűbb és olcsóbb, mint bármely más orosz és föként nyugati típusé,mivel jelenleg ennek targyi és személyi feltételei a leginkább
biztosítottak.
Mindezek alapján megállapít}rató, hory míg a beszerzési és rendszerbe állítasi költségek íö vonalaiban constans értékek,amelyek egy
"beépített",potenciális készenlétifokot (megbízhatóságot) hordoznak,
addig az üzemeltetés költségeit (Cü) a megfelelő munkaszervezés és logisztikai biáosítás széles intervallumban módosíthatj a. (6, óbra)
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A költségek minimumránál (Ctr , min) értelmeáető a megengedett
optimális biztonsági szint (R-un.oo1.), ami alapvető kiinduló információ
korszerű, új repülöeszköz beszefté§e esetén. Tapasztalat szerint egy^zon
típusnál sem feltetlenül azonos C2o min értéke.Ennek oka lehet a műszaki kiszolgálás kívrá,rratosnál alacsőíyabb színvonala (Rmeg,opttól balra), a
pótalkatrészkészletek ólhalmozás4 dníga kiszolgáló eszközök, a beépített
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rendszerek
modul egységek, tulbiztosított és bonyolult fedélzeti
(R-n

r. or1.-tól

j ob bra)
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Nyugaü típttsok beszerzése melletl és ellen álálában az előzőekben
felsoroltak ellenkezője szól.
SzárínazástóI ffig'getlenül bármilyen új repülőeszköz hatékony alkalmazása csak a katonai repülés üzemeltetési rendszerenek módosítrásával,

teljes átalakítrisával biáosítható. Ennek nyugati légijárművek eseteben
jóval magasabb a költségvonzata, mint az orosz gépeknél.A rendszer és a
repülőeszköz bonyolultsága miatt a kiválaszLísra vonatkozó felelős döntes, csak a számitásba jöhető típusok szakmai munkacsoportok á|íaJ, ewséges szempontok szerint végrehajtott elemzéseinek összevetését követően hoáató meg.

Az ezredforduló utiá,rri katonai repülögéppark kialakítása megvalósítható meglévő repülőeszközeink felújíüisával, küIftildi légi járművek
bérletével(lízingjével), hazai repülőgép-felújíüísbeindíásával vagy vásárIással. Főként harci helikoptereink pótlásánál mindhárom lehetőséggel
élhetün\ sót elképzelhető - gazdasági lehetőségeink következtében - élnünk
is kell. 13y.,
.

saját MI-24D helikoptereink közül a legkésőbbi beszerzésű 10
db-ot és a Németországból kapottak köziil a ó db .|Pl' jelzésűt
(kevesebb, mint 200 repült órával!) célrszerű felújítani és 2010-

20l5-ig rendszerben tartani. Ez megvalósítható az eredeti
állapot helyreállításával, illewe az avionikai berendezések,

forgószámy és faroklégcsavar teljes cserejével a MI-35-ös szín-

vonalán és lehetőségeivel vélhetően hazai javíóbázison is;

. bérletre, Iízingre főként abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az AH-ó4 valamilyen modifikációjrának vásrá,rlására kerül
sor. A legegyszedibb típusválüísra és típus.itképzésrenyújt
lehetóséget a harckészültség folyamatos fenntartása mellett. A
gépeket addig célszerű rendszerben tartani, míg a vásárolt azonos típusúújak vary felújítottakm€g nem érkeznek;

. vásárlásra, felújításra legalább a 70-es évek me gbizható gyátrtás!,
harci alkalmazási és üzemeltetési referenciákkal rendelkező
típusát célszedi kiválasaani;

A perspektivikus repülőeszközökkel megoldandó feladatokat elemeate, az ismert típusok legfontosabb harcászati-műszaki, manöver,
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fegyverzeti és avionikai jellemzőit összevetve hazánk gazdasági teherbíró
képességévelmegállapítható, hogy a harci helikopterek váIasztékából
használt, felújítottAII-64A, új A-r29, PAII-2 vagy C§II-2, valamelyikének beszerzése mutatkozik legkedvezőbbnek.

A repülőcsapatok egységes műszaki kiszolgálási rendszerben történő
működése során várhatóan felrnerülő nehézségek közül több is prognosztiáható. Az orosz harci helikopterek fedélzeti adatrögzítiii potenciálisan
sem teszik lehetővé a diagnosáizálhatóságot így még elemeiben sem valósulhat meg a fedélzeti berendezések széles körének állapot szerinti
üzemeltetése. Ajavasolt nyugati gépeken általánosan alkalmazott MSG-3 javítási stratégirinak ez alapvető "szolgáltatása". Az orosz repülóeszközök
sárkányrinak, hajtóműveinek, valamint sámos berendezésének lényegesen
rövidebb, akdr a javíttisközi, akár az össz üzemideje a nyugati megfelelőknél, ami megnöveli az üzembentartás közvetlen költségeit. A megbízhatatlan orosz (ukrán, FAK) ipari javító háttér és alkatrész uánpótlás
következtében romolhatnak harckészültségimutatóink is.
Mególlapílható, hogt hazónk megbílható védelméreegtaránt atkalmasak akár csak oroszo akár kizárólag nlugati, akfu mindkét régióbóI
beszelzeít repiilőeszközök eg!ültesen, azonban a NATo-tagsóg dltal
megkövetelt kompuibilittis és interoperabilittís fekéleleinek kétségtelenüI
lényegesen jobban megfelelnek a nyugati típusok. A politikai szenpontok
és garlaságossági megfontolások is a kíaíróIagos nJ,ugati ofientációt
indokoljók,
Gazdaságossági számításokat végezve kiderül, hogy csak a beszerzési árak figyelembevételével valós információ nem nyerhető, mivel a

rendszerbe állítlás és az üzemeltetés költségei elérhetik a vételár l50-300 %át. Általában a nyugati típusok rendszerúeállítási, az orosz típusok rendszerbentartási (üzemeltetési) költségei a magasabbak, Objektív gazdaságossági mutatóként alkalmazhatók az egész életciklusra vizsgált élettar-

tamköltségek, melyek a nyugati típusok előnyét igazolják. Valamennyi
típus üzemköltségei csökkenthetők oktató légijárművek és/vagy korszerű
szimulátorok alkalmazásával.
Végeutül megdllapítható, hogl önmagdban jó repülőeszközt vásdrlásfelújítósra kivólasztani nem lehet (rosszal ígen!), csak megbízható kor§zeú üzemeltetési fendEze , melJnek a repülőeszköz is része, A vásárlds,
felújítás, nagjavíttísdilemmdjdnak felolddsa csak hosszas, sokoldalú eletr
ra,

zés és szómos kompromisszum efedményeként§ikerülhet, Amennyiben

az

optimólis döntést sikerül is meghozní, úgy az sem több mínt poíenciólis

lehelőség. Gyakorlatlan személli áIlománnyal, elavull, alig működő
kiszolgáló eszköükkel, akadozó logisztikai bktosílthsal, alacsony hatásfokú irányíaíssal tökéletesen mindegy melyik típussal nem vaglunk
kepesek védelmi és koalíciós feladalainkat ellólnL Ehhez nem b szükséges a felsorolt összes probléttu léteuse, elég belőlük egl vagl kettő
megléte. A (repüIés) rendszer egészének hatékonlsóga nem haladhotja
meg a legglengébb elemét,
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HARCI HELIKOPTEREK REPtILÉ§I
TuLAJDoN§Á§AINAK ÉsA z nú ún€uln Axozó

rÉxypzóx vtzscÁiaraGausz Tamas]

Rövid tartalom

. A cikk a harci helikopterek fejlesáésének néhány általános kérdésével majd ezután a repüIési tulajdon§ágok meghaüíroá;ának és javításának
konkrét lehetősépeivel foglalkozik. Rímutat a rotorlapátok szeópére és is-

mertet néhány érdekes kialak íüíst.

1.) Bevezetés

_ _ A helikopterek a forgószírnyas repülőgépek családjába tartoznak,
fejlesztésük_sokoldalú folyamat, amelyben az általános, a reptrlőgépekró
általában jellemzó fejlesáések mellett jelen vannak a speciális heÍikopter
fejlesztések is, E cikkben alapvetően a ipeciális kérdéseiről tesz szó, ktilö_
nös tekintettel a harci helikoptereke,
A helikopterek leg|ellemzőbb szerkezeti eleme a rotor - ezt nevezzük
forgószámynak - amely a felhajtóerőt és a repüléshez szükséges vonóerőt
állí§a. elő,_de emellett még feladata a csűrö-kormrinyás ésá magassági
kormányzás is, Természetes, hogy a fejlesztési munkák nagy resze a rotorra irányul. A főrotor fejlesztéséhez hásonló kérdéseket
fel és termé-

Ű

szetesen szintén nas/on fonto§ a farokotor fejlesztése is,

A repülésben áItalában is eróteljesen fejlesáik a műszer- illetve inínyíási/vezérlésirendszereket. Jelen cikkbén az ide vágó eredmények

ismertetesére nem térhetünk ki, csak annyit kívánunk m egiegyezni,hogy a
szárnítógépek e rendszerek alapvető elemei. A műkOd&ÚhOz azonTan
nagymennyiségű információ továbbíüísára van szükség. Az elektromos
rendszerek zavarhatóak, így napjainkra kialakultak az opiikai-elektronikus
adattovábbító, működtetö rendszerek (peldaként említhetjiik az ADOCS Advanced DigitaVOptical Control Systim elnevezésű rúszert).

l, Dr (PhD)causz Tamás

oklev€t€§

géÉ§zmémök, Budape§ti Müszaki Egyetem,€s/et€mi

docens
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A fejlesztésben igen jelentös erőfonásokat fordítanak a hajtómű
fejlesáésre is. Itt is elsősorban a helikopterekre jellemző kérdéseket vizsgáljuk. A helikopter-gázfurbinákat a kompresszor-turbina-munkaturbina
elrendezéssel építik.Napjainkban első fokozatként centrifugál kompresszorokat alkalmazn;k. Ezeknél új, tinínötvözetri szerkezeti anyagot használva
jelentős fordulatszám növelés érhető el és a lapátok áramlástani kialakítIísa
is sokkal kedvezóbb lehet. Ezzel jelentös üzemanyag-fogyasztás csökkentés érhető el. Megemlítendők még a küIönböző védő rendszerek. A hajtóművet óvni kell a belekerülő szennyezödésektöl - erre szolgálnak a belépő
szűrők és porleválasztók. Ugyanakkor célszerű, ha a kilépő gri,zsugár, illetve az ez által okozott helyi felmelegedések nem jelentenek azonosítható
hőfonást - ezért törekszenek a kilépőnyílasok megfelelő kialakításá,ra is.
A szirníógépekkel mód nyílik a repülés közbeni helikopter (hajtómű)
állapot-figyelésre is - ez a rendszer íőként a keletkező rezgéseket ana!.izálja. Példa rá a Smith Industries HUM (Helath and Usage Monitor) elnevezésű rendszere.
Igen fontos repülés közben a szükséges információk gyűjtése, fe|dolgozása illetve a pilóával való közlése. E téren igen sok újdonság található.
Már szinte haryományosnak szifunít a műszerek helyett alkalmazott kijeló
képernyő, amelyen sokféle - kívánsígszerint változó összetételű - információ kap helyet. A fejlesáés odáig megy, hogy a működtető gombok is a

képernyőn jelennek meg, amely érintésrereagál. Másik, intenzíven
fejlesáett nregoldás az, amelynél a pilóta látóterében jelennek meg az
információk. E fejlesztés mai csúcsa lehet az a szintetikus kép, amelyet az
elektronikus berendezések homak létre és amelyek a hagyományos látást
is pótolják. E képek megalkotásában - többek között - felhasználják a radar,
lézer és az infravörös sugarakat is. A megfelelő berendezéseket gyakan
helyezik el pl. a rotrofejre szerelt burkolatba. Kísérleteketfolytatnak a
helikopter vagy e5les rendszercinek beszéddel való inínyítására is.

A helikopterek fejlesztése igen széIes terület, a fentiekben csak
néhány, fontosnak szímító vonatkoást említettiink, a teljesség igénye
nélkül, Néhány szot kell még szólni a helikoptereket esetleg felváltó, dönthető rotoros repülögépekröl (Tilt Rotor Aircraft). E fejlesáés meglehetősen hosszú múltra tekint vissza, tipikus állomása az XV-15 repülőgép.
Ez a gép a keletkezö vibníciók miatt végül is nem lett sikeres. Az utódja,
az XY -22 (Osprey) viszont már kifonottabb. A mai, korszerű szerkezeti
anyagoknak köszönhetóen a rezgési problémákat gyakorlatilag leküzdötték. Hasonlóan, a korszerű, számítogépes ve#rlési rendszer teszi lehetövé
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a problémamentes repülőgép vezetést, különösen

az átmeneti fazisban. Az
utazó
sebessége
6000
m-es
magasságon
kb. 600 km,tr; ez és a
|'Osprey"
helyből le- illetve felszállás nagyon ígéretes repülőgópet jelent, jóllehet az
egyik íotor-légcsavarsérülése - miközben a másik ép marad-- komoly,
esetenkint végzetes problémát okoz.

2,\

A hazai fejlesztések néhány kérdése

A helikopterek léte szorosan kapcsolódik a katonai alkalmazásokhoz.
A {iiggőleges le- és felszállás lehetősége rendkívüli előnltjelent ugyan, de
a polgari alkalmazísokban a helikopterek általános gazdaságtalansága
rendkívül komoly akadály. Ezért lényegében a helikopter fejlesxés általában a különböző harci helikopterek fejlesztését jelenti. A polgári életben

általában a harci helikopterek megfelelő változatait látjuk viszont, ezeket
jobbara mentő- rendőrségi- vagy különleges feladatra használj ák. A hetikopter fejlesztés tehát érdemben harci helikopter fejlesztéskéntképzelhető eI.

Ez a fejlesáés, igen költséges volta m iatt, alapvetően gazdag országot
vagy régiót (Eurocopter) követel, hazánk önállóan csak igen kis lépésekre
képes - vagyis ezt a fajÁ munkát csak uásokkal eg)ütt - alkalmasint e

kérdésekben járatos partnerekkel - szabad és cétszeni végezni. A partnerek
megválasáása fontos politikai és gazdasági kérdés,de a közös (esetleg
harci) vállalkozások miatt, semmiképpen sem lehet fiiggetlen a szövetségi
viszonyainktól.

Fontos leszögezni azt is, hogy a fejlesaés célszerűen állandó, folyamatos feladat. Egy-egy kitűzött állapot elérése- jelenlegi ismereteink
szerint - a következő előrelépés kezdőpillanatát is jelenti. Vagyis általában
olyan megoldást célszerű keresni, amelyben megvan a lehetőség a folyamatos fejlesáésre, sőt egyes részkérdésekbenhazai fejlesáő munka is
elképzelhető.

Ezzel kapcsolatos az emberi ényező: a fejlesztéssel célszerűen kiváló
szakemberek lényegében állandó összetételű csoportja kell foglalkozzon.
E szakemberek számara lehetóvé kell tenni a tanulást, ismeretszerzést és a
különböző tapasztalatcseréken való részvételt.

A felmerüIő íejlesztési lehetőségeket célszerű kategorizáIni

elképzelhető pl. a követkeű négl kategóría:

-

. elengedhetetlen (ide tartoznak pl. azok a berendezések, amelyek
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a repülőgépek azonosítá§át, együttínűködését stb. teszik lehetövé);

. ajónlatos (ezek nem feltétlenül szükségesek, de fontosak és az elmaradásuk hátrányos);

.

elképzelhető (ezek olyan komolyabb fejlesztések, amik jelentős
eredményeket célomak, de megvalósításuk komoly, jelentős ráfordítást igényel);

.

elképzelhetetlen (olyarr fejlesáés, arni Magyarországon megvalósíthatatlan).

A

konkrét, megvalósíthatónk ítéltfejlesztési kérdésselkapcsolatban

célszenünek látszik olyan tanulmiányok készítése,amelyek technikai és gazda-

ságossági szempontból részletesen is megvizsgá§ák a leg|obbnak látszó
elképzeléseket.

Végső soron a fejleslés gazdasági kérdésis: lehetőség szerint teljes
költség analízis alapján célszerű megállapítani, hogy mely fejlesztések
azok, amelyeket célszerű megvalósítani és ezek milyen finanszírozási
rendszert követelnek, Ebből a szempontból nem hanyagolható el az akérdés, hogy a fejlesáésért fizethet-e Magyarország repülőipari munkával
vagy termékkel.
3.)

A heükopterek repülési tulajdonságai

Ebben a cikkben a harci helikopterek repülési tulajdonságainak néhány vonatkoását vizsgáljuk reszletesebben, Ebből is a manőverező
képességet, illewe ennek lehetséges javítását vizsgá§uk. A manőverező
kepesség ké' íő íényeóje:

.

a mozgékonyság,

. a kormányozhatóság.
A mozgékonysig aajelenti, hogy a helikopter milyen x, y és z irányú
gforsulásokra kepes. Ez nagyon fontgs tulajdonság és a helikopterek fejlődése során állandóan törekedtek a szélső értékekkibővítésére - napjaink-
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ban a pozitív terhelési többesek a kezdeti értékekkb. kétszeresét érik el,
negatív irányban pedig a -0.5-es értékkörnyékén tartanak. Lényegébena
helikopterek jóságát légiharcban vagy a talajkontur követő repülésekben
ez a tulajdonság határozza meg. A mozgékonyságot alapvetően befolyásolja a helikopter tömege, a könnyű helikopterek természetesen mozgékonyabbak. Jelen esetben egy nehezebb helikopterról van szó, itt a mozgékonyság növelésére - mivel a tömeg adolt - a rotor hatásosságának növelése
szolgálhat.

A

helikoptereknek a mozgékonyságra szükségük van a talajkontur

követő, a természetes rejtést adó tereptárgyak közti repülésekko1 másrésa
fontos a mozgékonyság, ha a helikopter légiharcba kerül, amikor is meg
kell tudja védeni magát. Az 1. űrón egy helikopter, egy dönthető rotoros
repülögép és egy "helikopter ölő repülőgép" terhelési többszörösei láthatók, A helikoptereknek ez esetben a kis repülési sebességeken van előnyük
- ilyenkor a lassuló képesség igen fontos, hogy azuüin a kb. l00 csomó

alatti sebességnél sikerrel vehessék fel a harcot az ellenfelekkel, A
mozgékonyság ebből a szempontból rendkívül fontos, a harci érték
növelése érdekébena fokozása nagyon fontos feladat.

1. ábra
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2. ábra

Forduló
sebesség
(fok/sec)
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-

csomó

Helikopter, dörrthető rotoros rcpülőgép és helikopter öIő repülőgép
Jorduló viszonyai

A 2. ábrán ugyanennek a három géptípusnak a forduló sebességét mutatjuk be, ez szintén aá mutatja, hogy e tekintetben a helikopterek a viszonylag kis repülési sebességeken vannak előnyös helyzetben,

A kormányozhatóság szintén összetett fogalom. Ennek a kérdésnek
vannak emberi, repülőgépvezetői vonatkoásai: a helikopternek olyannak
kell lennie, hogy megfeleljen a repülőgépvezetók elvá,rásainak! Ezt nagyszimú, pilótavélemény alapjrán kialakított (föként szimulátoros kísérletekre alapozott) diagramokkal szokás jellemezni (3. ábra).
Az ábra fiiggöleges tengelyén az orsózás-csillapíLís látható, a vízszintes tengelyen pedig a csűrőkormány érzekenység van feltüntetve. A szám
és "szint" a jósági fokot jelali, a legjobb az "optimum"-ként jelzett íerüIet.
Egyébkénte diagram segítségévelegy adott helikopter típus ilyen értelmű

repülési tulajdonságai konkrétan meghatározhatók.

3. ábra
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Az orsózás-csillapítás a csűrőkormán! érzékenlségénekfüggvényében

A manőverező képessóg javítása

4.)

A_ manóverező képesség javíása egy, konkrét helikopter típusnál
többféleképpen is elképzelhető, jelen cikkben a rotorlapát éj a farokrotor
.

_

Változtaásának lehetőségét vizsgáljuk részletesebben. A rotorlapát modemizálásának több, komoly előnye van, Ezek - nagy vonalakban - a következők:
oa

profil jobb aerodinamikai minósége (azaz az összes vonatkozó

tulajdonság javíása);

o

jobb autoroációs tulajdonságok elérése;

'

gazdaságosabb működés - kisebb üzemanyag felhasználás;

. alacsonyabb zajszint;
. előnyösebb szerkezeti kialakítás lehetősége;
. jobb sérülésállóság;
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. rezgéscsökkentés;
. könnyebb

'

j

avíthatóság, cserélhetöség;

lehetőség nyílhat rotorra szerelt felderítő rendszer alkalmazásfua.

Vagais az eryik, jelentös javulást eredményeó, ugyanakkor az üemelteés során költségcsökkentő átalakíüás az új rotor és farokotor alkalmazÁsa, Az új, modemiált rotor alkalmaziginak gondolata nem eredeti,
azt már viszonylag égel alkalmazzák különböá helikopter típusoknál.
Ezen a módon pl. megnövelhetó a rotor terhelési együtthatoja (4. ábra):
1. óbra

qa

El6rchabdádfok

-tl

A terhelésíeglütthaű az előrehaladási fok lüggvényében
Ez a növekedés pedig a rotoron - azonos bevezetett teljesítmény mellett - létrehozható nagyobb vonóerőt jglent, ami egyíészta manöverező
képességetjavítja, másrésá a normál repülési módokban gazdaságosabb

működést tesz lehetővé (5. ábra):

5. ábra

IrA"rrÓMtI TEIJEsfiItíÉNY

tLEl
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900
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/a00

TIE-lEtest helikopter
7600lb tomce

300

Az 5. ábrán feltiintetett h€likopter egyébkéntazonos paraméterek mel_
Iett normál (az ábrán "standard') é5 iÓGEEn rotorlap'ritvég kialakítású

rotorral repült, A mérésieredmények tánúsága szerint á repüTéshez szükséges hajtómű teljesítmény - a legkedveóbbisetben - 480 LE-ről kb. 380
LE-re csökkent.
vizsgált
,helikopter
,,,A".álg,|unk
_fejlesztési esetben rendelkezésre áIl a jelenlegi
típust tövetö típus rotorja és farokrotorj4

ezeket felszerelték-a
szóban.torgó helikopterre és ott jelentós eredményeket értek el vele - ez a
megoldás mindenképpen érdemes a megfontolásá.

Az előnyösebb szerkezeti kialakítást illetően az AH64-es helikopter

rotorlapátjának szerkezetére utalunk, amely szép példája a modem aerodinamika és a sérülés-állóság öwözésének:
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ő. ábra

Rozsdamentes acél on-súly
Rozsdamentes acél tartók

Kilépó él
Lapát hátsó szekció
Nomex méhsejl §zérkezet

Az AEő4 APACHE helikopler rotorlapát metszele

A rotorlapát korszerű profillal rendelkezik, melynek felhajtóerő tényező maximuma magas, ellenálliása általában kicsi, kritikus Mach szíma
magas, a nyomatéki tényezÁje alacsony és az instacionárius jellemzői is
kiválóak. Emellett láthatóan igen nag1 séüléskell ahhoz, hogy a rotorlapát szilrá,rdsága sámottevóen csökkenjen vagy éppen tönkremenjen.
végeredményben a hazai fejesztés - kis anltagi ráfordítás esetén - a
műszereken, berendezéseken és aíeg)veruelen túl célszerűen afőrotor és
esetelg a farokrolor cseréje leheL Ez a fejlesztés eglébkénla kiadások
mellett megíakaúlást is jelent: csökkennek a közvetlen üzemÉItetési költségek - vagl azonos köItségkeretbe több repült óra fél

Felhasznált irodalom:
I.) Amer K.B. - Prouty, R. I/: Technology Advances in the AH64
APACHE Advanced Attack Helicopter. Vertica, VoI. 8. No. 2. 1984. pp.
133_ 163

2.) Beziac, G. - Polychroniadis, ,4l.,E-voiution de l'helicotere a l'horizon 2000-06-06, L'Aeronautique et L'Astronautique, No l02 _ l983.5 - 3.
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Proceedings of the Ankara Intemational Aerospace Conference and
Symposia pp. 48-55.

Modemizing the Helicopter Ka-228
!) Boldin,theÁ.P,-Kmpachev,YÁ..,
^ Meaing
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Requirements of Economics aná Saf..Y of Developing
Countries. .4.14'96 Proceedings of the Ankara Internaiional Aerospace
Conference and Symposia pp, 63-67

5.) Key, D.L.: A New Handling Qualities Specification for U.S.
Military Rotorcraft Aeroflightdynamics Directoráte, Ames Research
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AZ EZREDFoRDULo HARqI HF,y' IKoPTERE A:MI-24
TIPUS BAZISA|I
Székely Gábor

A modernizálá§

l

§zük§ége§§ége

A MI-24-es harci helikopter a 70-es évek technikájának képviselője,
Az ezredfordulón a tipusváltás elmaradása rniatt szükségessé vált a heli-

kopter korszerüsítése. Ennek több oka van, amelyek közüI elsősorban a
technikai tulhaladoüságot említem meg.

A

jelenlegi harcászati elvárásoknak megfelelöen harci helikopter

önvédelmi képességéneknövelése is alapkövetelménnyé vált.

Léteznek azonban külsó körülmények, elvárrisok is, amelyek elsősorban a NATO tagságunkból fakadnak. Ilyenek az interoperabilitás, az

együttműködési képesség, valamint

a

vezetés és irányításra alkalmassá tétel.

Meg kell említeni azűgynorczett költség-haszon arómyt, mely szerint
korszerűtlen eszközök üzemben tartása komoly anyagi ráfordítást jelent

valódi haszon nélküI.

A harci helikopterek helye a Maryar Honvédségben

A

harci helikopterek fij feladata a szárazfoldi csapatok légi üimo-

gatása. Csata, illewe vadászbombrázó típusok hiányában ezt a feladatot
g;rakorlatilag kizárólag a MI-24-es típus látja el, Speciális légi felderító
repülögépek hiányában - bár korlátozott mértékben - a harctéri felderítö
feladatokat is fe| kell vállalniuk. Mindezek figyelembevételével az összfegyvememi parancsnokok kezében a harci helikopter a legmozgékonyabb
prirrcélelhádtó eszköz, amely gyorsan és nag1 hatékonysággal alkalmazható.

l, szék€ly Gáboí a|ezíedos, MH 8?, Bákony H8rci Helikoptsr Ez.ed, 2. hárcihelikopter §zázad,
sz&adparancsnok
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A modernizálással elérendő

fő célkitűzések

A MI-24-es típus különbözó célra alkalmaáató, jelentős mennyiségű
feg;rver hordoására alkalmas. Ez a képessége azonban csak napp-al
haszrráIható ki teljes mértékben. Ezért egyik fő céIkéata utjes nappatéjjeli alkalmazhatősóg kell, hogt legllen.

^

Á meglevő fegnerzet arzenál bővítése levegő-levegő rakétákkal, illene
a helikopter alkalmassá tétele átalakított fi)ld-levegő ratrcták hordozasára,
indítasara és célbajuttatására napjainkban alapkövetelménnye vált a harci he l i koptere kke l s zemb en.

Tekintettel arra, hogy ery nagy értékűharceszközíől, valamint drága
pénzen kiképzett iizemeltetóiról van szó, indokolt a helikopter aúlélő képességénekésszerű növelése

Más NATO tagállamok kijelölt alakulataival, valamint vezetési rendszereivel megvalósítandó kommunikáció felveti a helikopter íedéIzeti
kommunikdcűs eszközeinek és rendszereinek iníerupefabilitlíssá tételét

A harci helikoptereke

és az azokat üzemeltető gépszemélyzetekre eső

terhelés indokolja a helikoptervezetők és fedélzeti lövészek munkájának
egyszerűsítésétaz optimális hat{í§fok elérése érdekében(multifunkcionális
display, head-up display, sisakcélzó készülék,GPS),

A korszerúsítésvárható előnyei
Minden repülöeszköz meglehetősen nagy javítási, kiszolgálási, üzemeltetési infiastrukturát igényel. A korszerűsítéssel elérhető a meglévó
harci helikopter park és a fent nevezett infrastruktura hadrendben tartásának idóbeni kitolása. Hosszabb idő áll rendelkezésre a típusváltás, besz€rzés ütemezésére, a szüksóges kapcsolódó infrastruktúrák kiépítésére.A
várható költségek csak tör€dékét teszik ki egy esetleges új típus beszerzesi,
illetve hadrendbe állítási költségeinek. Itt kell megemlíteni a viszonylag
gyors és egyszerű kiképezhetőséget, mind a hajózó, mind pedig a kiszolgáló

állomány tekintetében, folyamatos hadrafoghatóság fenntartásá mellett.-
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A korszerűsítésalapfeltételei
A korszerűsitést elvégezni csak abban az esetben érdemes, ha annak
eredményétmeghatározott ideig élvezni is tudjuk. Ennek alapjárr gyári
felülvizsgálás, illewe szükséges javítások után a modemiálásra tervezett
helikoptereket legalább 10_15 évig célszerű hadrendben taítani, Az átalakításnál messzemenően figyelembe kell venni a helikopteren már meg-

lévö fii szerkezeti elemeket és rendszereket, a korszerűsítésnek ezek lehető
legkisebb mérvű rnegbonüísa mellett és komolyabb átalakíásuk nélkül
célszeni végbemennie. Hangsúlyozott szerepet kell kapnía a mrá,r meglévő
előnyös tulajdonságok megóvásrfurak, azok hatékonysága optimalizálásának, mint pl. a viszonylag magas sebesség, erős páncélvédettség,a fegyveízet variálhatósága és a jelentős tűzerő.

A modernizálás legfontosabb követelmónyei

A már előzőekben említett gyriri felülvizsgálatok, illeWe üzemidő
hosszabbítasok eredményekénta Magyaí Honvédségigényeinek megfelelő számú harci helikopter üzemben tarLísa alapfeltétele a racionális
korszerűsítésnek.Célszerű a piacon rendelkezésre álló lehetőségek közül
olyan eszközök és berendezések kiválaszása, amelyek esetlegesen késóbb
beszerzendő típusokban is gond nélkül alkalmazhatók. A modemiálásnak
olyan mélységűnekkell lennie, amelynek költségei és az elérhető elönyök
aránya közelít az optimálishoz,
Feltéttenül szükséges megemlítenünk, hogy a meglévő javíó és ipari
bázisnak, üzemeltetési struktúráknak jelentősebb átalakítís nélkül képesnek kell lennie az üzemeltetésre, karbantartásra és javításra. Célszerűnek

látszik olyan rendszerek adaptálása, valamint olyan kivitelezők
kiválasáása, akik rendelkeznek megfelelő üzemeltetési tapasztalattal és
referenciiákkal. Emellett meg kell említenünk a humán tényezőt, azaz a
hajőző, az üzemeltetö és kiszolgáló állomány hatékony, olcsó és gyors
átképzesének lehetőségét, esetlegesen rendelkezésre állő hazai vary külftjldi szimulátorok alkalmazását,
Gazdasági szempontok

A

korszerűsítés tervezésénekmegkezdése elótt a tárcának ismemie

kell a meglévő, illetve tervezett anyagi eröfonásokat. Szükségesnek látszik megvizsgálni a lehetséges pénzüryi konstrukciókat, a hazai ipar
részvételéneklehetóségé! illetve az eszközök vagy a szolgáltaüís áruval

vagy munkával történő ellentételezéséneklehetőségét. E területen nem
elhanyagolható a kiszolgáló, teszt, trenázs berendezések beszerzési költségeinek az összköltségben viselt hányadrinak elviselhetö szinten tartása.
Megfontolandó más országokkal együttes beszerzés lehetőségeinek
felderítéseakár a teljes modernizálásra, akár annak részelemeire.
Vizsgálnunk kell az elhaározás előtt a várható fajlagos üzemben tarüísi
költségek változását. Tekintettel a középtávú hadrendben tartás elvére,
nem elhanyagolható az alkatrész utánpótlrás biztonsága, azok várható össz
és fajlagos költsége.

Katonai szempontok
Szükséges a majdan megszületó légierö doktrína alapján a konkét
feladatok és elvárások megfogalmazísa a harci helikopterekkel szemben.
Ennek ismeretében szükséges a megfeleiö szervezet léhehoása, mind
mennyiségben, mind pedig potenciálban. Ugyszintén lényeges a közvetlen
NATO alárendeltségben alkalmazandó harci helikopter kötelék naryságának, lehetséges alkalmazísi körülményeinek, szervezeti stíukturájának
meghatározása.

Feltétlenül szükséges az alegységek önálló alkalmazásárrak struktunilis feltételeit létrehozni, biaosítani a maximális mobilitrást és manö-

verezö képességet alery§égkötelékben. Nem elhanyagolható szempont a
készültségi képessegek vizsgálata az elökészítés, újra feglvenés és az
isméíelt elökészítés idöszükséglete és szükséges repülőtéri vagy repülótéren kívüli infrastruktuníja.

A korszerüsítésnek együtt kell jránria a feryverzet alkalmazhatósigának kiszélesedésével, a fegyverzeti variációk gyors cserejének képességével. Egy ilyen értéküharceszköz, amely feladatát általában közvetlenül a
harcérintkezés vonalában látja el, igen magas harctéri tulélö képességgel
kell, hogy rendelkezzék. Mint aá már említettem, minden egyes harci
helikoptemek és köteléknek képesnek kell lennie az eryüttműködésre,
mind mtís feryvememekkel, mind pedig az irányító rendszerekke|, beleéfwe az AWACS+ is. Firyelembe kell vennünk egy költséges modemiátásnál az új típusok várható beszerzesi idejét, hadrendbe állítását, hiszen
eddig az időig a jelenlegi harci helikopterekkel kell biaosítarri a folyamatos harckészséget.
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A konzerűsítésracionalitása
Egy olyan harceszköz van hadrendben a Maryar Honvédség kötelékében, amely nagy űzerejű és viszonylag alacsony nífordíuással korszerűvé tehető. Egy ilyen eszköz birtoklása lehetővé teszi azt, hogy a majdan
lebonyolítandó típusválásra elegendö felkészülésiidő álljon rendel-

kezesre. Ilyen módon elkerülhető a sokszerii, minden területet egy időben

érintó teljes váluis, annak anyagi, technikai és szellemi vonatkoásaival
egytitt. Egy magasabb technológiai szintet képviselő eszköz iizemeltetése,
annak tapasztalatai csökkenthetik a technológiai elmaradottságot, alapot

képeáetnek a felzá*őzáshoz.
Összegzésképpen

A korszedisítésnem helyettesíti a típusváltást, viszont időben úgy tol_
ja ki azt, hogy annak teljes rendszerbe állásáig sem kell lemondani egy
igen hatékony harceszköz hadrendben tartásáról, A korszerűsítes a leg-

gyorsabb és legolcsóbb modja egy kisebb, de ütóképesebb hadsereg elv
megvalósítrisának. A korszerűsítés bizonyos elemeinek megvalósulása ké_
pessé teheti eá. az eszköú a teljes együttműködésre a NATo szövetségi
rendszerén belül. A típus eddigi üzemeltetése során szerzett tapasztalatok
továbbra is jórésa alkalmazhatóak, így az üzemben tartási, javítási és ipari
háttér nem szorul jelentös átalakílisra.
Egy, a kor színvonalrinak megfelelő technika üzemeltetése és alkalma-

zísa magával hozhatja és kell, hogy hozza a gondolkodásmód korszerűsödésé! a harceljárások, harcászati fogások, a fegyvememek közötti

szoros együttműködés, valamint a technikai, technológiai kultúra teületén.

Egy gyakorlatilag a nap bármely szakában, br{rmely időjrá,rási viszonyok köá harcba vethető technika birtoklásával érezhető mértékbenjavul
a Magyar Köztirsaság önvédelmi képessége, mint nem NATO tagállamokkal szomszédos országé, Jelentősen megnövekedhet nemzetközi szerepvállalásunk az ENSZ, EBESZ és NATO műveletekben, nemzetközi gyakorlatokon, mint egyenrangú partner. Nem mellékesen közelíthetiink,
illetve alkalmazkodhafu nk a NATO-ban megfogalmazott követeIményekhez.

Az

ezredforduló harci helikoptereinek fő harcáczat-technikai

ismér,vei (a korszerűsítéskeretein belül maradjon)

Ebben a témakörben célszeni három részelemet vizsgálni, úgy mint a

tűzerőt, a védettséget(tuléIö képesség)és a manőverező képességet.

A tűzerö területén a felderítési, célazonosíkísi,célmeg|elölés képes_
sége nappal, éiiel, egyszenü és bonyolult időjrá,rási viszonyói< között, á kilövésre kerülő fegyverzeti anyag alkalmaáatosági sokréűsége,a korszedí
tíizvezetési rendszenel együtt lehetövé teszi a leÉetséges célÖk széles skálájának hatékony pusáíását. A korszerű harci helikopiernek képesnek kell
lennie megvédeni saját magát tégi támadókkal, elsösórball harci és támadó
helikopterekkel szemben. A kommunikációs rendszereknek nemcsak a
szimpla két vagy több oldati kapcsolatlarlást, hanem az adaátvitelt és a
célátadás lehetőségét is biáosítani kell.

_ _ A védettség teruletén tárgyalnunk kell az aktív és passzív védelem
különféle területeit. A lövedékállóság tekintetében feltétléntil megőrzendő
a
.MI-24 típus erős pIí,LrrcéIvédettsége.Előre kell azonban lépni a zavarlé!9!tségés zavarási képesség területén. A becsapódási élótképességet
feltétlenül fenn kell tartani, illétve pl, merev futóművek alkalmazásával
növelni azt. Szükséges a telepítendő berendezések kisugárzási teljesít_
ményétalacsony szinten tartani (hő és nídióelektromos). A korszerűsítéssorán a helikopter jelenlegi manőverező képességét
ésszerű mértékbenjavítani szükséges, mind a gyorsulás, mind a magasiá_
gi tartomriLrryok, mind pedig akció rádiusz területen. A manőverező i-épességhez sorolható még a már korábban említett éjjel-nappali alkalmazható_
ság, előkészítésiidő és infrastruktúra igény,
A korszerűsíte§ után kívánatos fegyverzeti

és avionikai

jellemzők

.

Földi céIok ellen a meglévő fegyverzet bövítése, a géppuska kiváltása
gépágyúvalvagy iker gépágyúval 1,6-1,8 szeresére nOvel-hiti a rombolási
hatékonyságot. A majdani célzókomplexumnak integrálnia kell az infra,
TV és optikai berendezéseket, lézeres célmegjelölővel, illetve távolságmérővel.
E komplexum szímítogépenkeresztül a navigációs rendszerrel egységes egészet kell, hogy képezzen. A komplexum rávezető rendszerének
alkalmasnak kell lennie különbözó típusúirányított levegő-ftild, illetve
levegő-levegő rakéák célba juttatására.
_.

Az

önvédelmi tulajdonságok területén az alacsony felderíüetöség

érdekében a festés esetleges megváltoztatása, a hajtómú kiáramló gáaof
optimális hűtése, terelése alapvetöen szükséges. A passzív védettséfmellett szükséges növelni az alkalmazható aktír. eszktizOk, elsősorban zavaró
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berendezések mennyiségét és alkalmaáatósági lehetőségeit (rádiótechnikai, e|ektromágneses, infra). Itt kell megemlítenünk a lokátor besugárzás, illetve rakéta indítás veszélyjelző berendezés telepítesének szükségességét,

A fenti gondolatok,nem levegőből kapoltak, hanem léteű és a
Maglar Honvédség saímára elérhető korsurűsítésitrendek - úgl minl
az Itael düal kidolgozott, az orosz-fraacia kooperócióban lélező alapjdn sziilettek és reményeímszerint azok teljes, illetve részbeni megvalósultísóra nem keII sokóig vfununk,
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JAVíTÁ§ - Élrrrunu.vr-xöygr,És - xonsznnúsírÉs
Urbán József

l

A Mi-24 típusúharci helikopterek korszerűsítése
Korczerűsítés, azaz a negbízhatós ág, az élettartam es a használati
értéknövelése

A harci helikopterek korszerűsítesének cé§a nem lehet más, mint a megbízhatősáE, az élettartam é§ a használati érték(harci érték)növelése. (l.sl
meIIéklet).

. A megbízhatóság a repülőtechnika olyan általános minőségi jellemzö_
je, amely a teljes élettartam folyamán egy meghaüírozott sávban mozoghat, Egy adott helíkopterkonstrukció a tenézett rendeltetésböl adód;
funkciók alkalmazott hordozóelemeinek összessége. Így már a papíron
levő konstrukció meghatálrozza a komplex funkcióteljei]tés milyénségét,
illewe annak gyakorlatban kivitelezhető felsö limitjét. E hatrár, amely te-hát
a funkcióteljesítés elvi maximuma - a megbízhatóiág szempontjából vizsgálva -, a helikopter konstrukciós me§bízhatóságát is jól kifejázi. A kon_
strukciós megbízhatóság a konstrukció (az atkúmazott
-ególdás; lehetséges (elvi) maximális megbízhatósága,
,

4 gy,i*iri megbízhatóság a helikopter üzemeltetése folyamrfur, annak
körüIményeitól fiiggően fokozatosan romlik. A rnegbízhatóúg mérésének
alapveó problémái miatt - jobb megoldás híján - az üze;idő (repült
óraszám), naptíri idő, illetve használati szám alapján történik a helii<opter
itPnolfl{ elf\aese, így a megfelelő karbantariási tevékenység idejének
(aktualitásának) kijelölése.

. .Az

ipari javításra beérkező helikopter egy, a gyártási megbízha-

toságnál alacsonyabb szinhi javítás előtti megbizhatósdgal jellemézhető.
Az ipari javíás feladata nem más, mint a helikopter megbízhatóságának
ryrÁrtáskömyéki szintre hozása. A gyárnískörnyéi<i szintá esetek áöntő
többségében a gyri,rtási szint alattit, de egyes eietekben aftilötti szintet is
jelenthet.

l- Urbán JózsefDunai Repülógépgyár Rl. műszaki igazgató
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A korszerűsítés folyamán a konstrukció módosul, íg az arlia jellemző
megbízhatósági mutatók is megváltoznak. Nyilvánvaló azonban, hogy a
konstrukciós megbíáatóság nem csökkenhet, hanem a korszerűsítés folyamán növekednie kell.

A repülőtechnika másik fontos jellemzője az éIettartam, amelyet a
tervező és a gyártó határoz meg, A konstrukciós és üzemeltetési sajátosságokból adódóan az élettartamon belül üzemidősávok (pl. javításközi üzem_
idő) kiilöníthetők el, amelyek az üzemeltetés folyamán "elfoglnak", az
ipari javítás révénviszoní " újfaíermelődnek". Az eredetileg megállapított
összműszaki üzemídő az esetek többségében tovább növelhető, de ez ipari
beavatkozás eredménye. A korszerűsítéstöbbnyire jelentős ráfordíússal
jrár (de nyilvránvalóan nem éri el egy korszerűbb típus beszerzési árát), ezért
- a ráfordítások megtérüIéseérdekében is - elengedhetetlen az élettartam
növelése.
A használati értékaz adott konstrukció által teljesített funkciók összes_
ségének értéke,egyszerűbben kifejezve azt mutatja, hogy egy adott helikopter mire használható. A korszerüsítés _elsődleges célja mindenképpen
az, ltogy e használati értéketnöveljük, azaz a be|lkopter alkalmazhatóságát kiterjesszük, képességeit javítsuk. A használati értéknövelése a műszaki, repüléstechnikai, hatékonysági, valamint az együttrnűködési (alkalmazkodási) mutatók (képességek) növelése révénvalósulhat meg.

A Dunai Repülőgépgyár rnint a magyar legierő számára pótolhatatlan ipari bázis (2.sz melléklet).
A korszerűsítés a konstrukció olyan mértékü módosításátjelenti, amelyet
csakis jól felkészült ipari hátténel lehet megvalósítani. Ilyen ipari háttér a
Dunai Repülőgépryár Részvénytársaság, amely mintegy 50 éves szakmai
múlttal rendelkezik a katonai repülőipar teületén. A cég a maglar légierő
szómfua pótolhalatlan ipari bázis, melynek tevékenységíköftbe az alábbiak tartoank:

. repülógépek

és helikopterek ipari javiüísa,

. ipari hátleret igénylő szervizmunkák,
.
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anyag_ és alkabészellátis,

'

leválasztott berendezések ipari javítása,

. speciális átalakítrisok, modemiálás,
. speciális technológiai szolgáltaüísok,

'

sérüléses javítísok,

o

üzemidö-hosszabbíüísok,

'

általános műszaki együttműködés.

A Dunai Repülőgépgyár mint a hazai modernizálás elvégzésére
leginMbb alkalmas ipari bázis( 3.sz melléklet).
A harci helikopterek korszerűsítését- különös tekintettel annak cél_
szefii mélységére- mindenképpen olyan üzemi körülmények között kell
végrehajtani, aínelyek rendelkeznek az ehhez szükséges adottságokkal. A
modemiálás elvégzéséreleginkább alkalmas hazai ipari brá,ais a Dunai
Repülögépgyár Rész-lén7,társaság. Ennek iga2olása mellett szól a:

'

több mint 50 éves repülőipari szakmai múlt,

. konkrét átalakíni§i

és modemizálási munkák,

. szakmai segítségnyújása műszaki elvarások kialakítrásában,
. több mint 650 kibocsátott helikopte1

'

magyar tulajdonban van, maryar szakembereket foglalkozbq

. szakmai

segítségnyújtás a műszaki és hajózó személyzet kiképzésében,

.

más országok részérevégzett munkrik és azok tapasztalatai,

o széles nemzetközi

.

szakmai partnerkapcsolatok,

a modemizált technika figyelemmel kísérése,igény szerinti fej-

lesztése.
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Az AN/ARC-210

rádióállomás kísérletibeépítésea Dunai

Repülőgépgyárban (4.sz melléklet).

A Dunai Repülőgépgyár konkrét tapasztalatokkal rendelkezik a Mi_24
típusúharci helikopterek korszerűsítésébetartozó egyes feladatok területén. l999 februárjában azMH87. Bakony Harcihelikopter Ezred 580_as
oldalszámú Mi-24D helikopterébe beépítésrekerült a Rockwell Collins
AN/ARC-210 típusúrádióállomása, amely több mint két hónapon keresztül tesztelés alatt állt. Az eredményeket vizsgálati jelentés foglalja össze,
melyből megállapítható, hogy a rádióállomás az adott típuson is megbízhatóan, jó minőségben működik, lehetővé téve a rádiókommunikáció NATOelvárásoknak megfelelő módozatait is.

Az infravörös rakétákkal szembeni védelem növelése, török
jekt (S.sz melléklet)

pro-

A konstrukciós módosítások területén szerzett tapasztalatok között
említhető meg a Dunai Repülőgépgyár Rt. azon sikeres vállalkozása,
amely 1998-ban valósult meg Törökországban. A tenderviszonyok között
elnyert munka l9 db Mi-17-es helikopter EVU-berendezósekkel való felszerelésétfoglalta magába. Az infravörös rakétákkal szembeni védelem
hatékonyságának jelentós mértékűnövelését a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem szakembereinek közreműködésével elvégzett, tudomá_
nyos elemzésekkel alátámasztott tesztv izsgálat igazolta.
Atam Mistral levegőJevegő rakéta a Mi_24 típusúhelikopteren

(6.sz melléklet)

A Matra BAe Dinanlcs és a Dunai Repülőgépgyár Rt. között létrejött
megállapodás alapján a két cég szakernberei részletes tanulmánl készítet_
tek az Atam Mistral Ievegő-levegő rakéták Mi-24 típusúhelikopteren való
alkalmazhatóságáról. A Magyar Honvédség szakembereinek bemutatott
tanulmányból nyilvá,rrvaló, hogy a nyugati (de ma már Magyarországon is
rendszerben lévő) rakéták alkalmazhatóak a harci helikoptereken is,

A Mi-24D/V helikopterek páncéltörő rakétáinak éjszakai alkal-

mazhatósága tanulmány (7.sz meIIéhlet).

A jugoszláviai események időszakában a Magyar Honvédség parancsnokságának megkeresése alapján a Dunai Repülőgépgyár Rt. tan[lmányt

készített a M!-Z4DN helikopterek páncéltörő rakétáinak éjszakai alkal-

mazhatóságáról. A szakemberek két, e területen nagy jártassággal rendelkező külftldi partnercéggel konzultáltak, és négy konkrét megoldási
javaslatot - körvonalaztak. A Thomson-CSF, illewe az Elbit Systems Ltd.

kimunkált lehetöségeket írásos bemutató anyag formájában kapta meg a megrendelő.
céggel közösen

A korszerűsítéslehetséges területei
meIléklet)

és azok fontosabb elemei

(8.sz

A harci helikopterek korszerűsítésénekkomplex feladathalmaza a
kommunikáció, az azonosíás, a navigáció, a feg1^lerzet, az önvédelem és
maga a konstrukció területeire terjednek ki.
E lerülaek az aldbbi fontosabb elemeket taríalmazz,ák:
kommunikóció

. VHFruHF rádió frekvenciaugráItatásos (HQI és HQII) zavarvédelemmel, 30-400 MHz,

'

R-863, folyamatos hangolású kezelőpulttal (tartalékállomásként),

'

NATO-kompatíbilis tlF rádió, 2-30 MHz, (a meglévő KARAT
helyett).

azonosítás

'

AN-APX-100(V) transzponder; KIT_IA crypto-computerrel
kiegészítve (Az SSD-120 magasság-kódolót
bízhatóbb típussal kiváltani.)

célszerű egy meg_

navigáció

. autonóm globális helymeghatározó rendszer (GPS),

'

lézerinerciális navigációs rendszer (LINS) és GPS kombináció,

'

bevetéstá{nogató számítógép (mission computer),

. többfunkciós képemyő (MFD), színes,
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. infravörös képalkotó rendszer (FLIR),
. sisakkijelző (HMD),
. éjjellátó készülék (NVG).
fegnerzet

. infravörös képalkotó rendszer (FLIR),
. TV-kamera optikai

'

követőren dszerrel,

lézer távolságmérő és célmegjelölő,

. géppuska-irányzás FLIR-ről

'

és TV-kameráróI,

STURM-rakéta vezérlése TV- kameráról,

. lézer távolságmérő jelének felhasználása ballisáikus számíúásokhoz (AISzT),

'

lézerirányításúrakéta idegen célmegvilágítással,

'

infravörös

páncéltörő rakéta (éjszaka).

önvédelem

'

új generációs radarbesugárás-jeló

automatikus töltetkivetéssel

(L-006LM helyett),

o rakétaindítás- és közeledésjelző rendszer automatikus töltetkivetésse l,

. infravörös

' kis

zavaró berendezés (L_166AE helyett),

hatóávolságú leveg&levegő rakéta (Mistral),

. sisakcélzó.

konstulrtió

7VMA hajtóművek (2x2200 LE),

'

TV3-

.

a Mi_28N helikopteréhez hasonló forgószámyak és faroklégcsa-

1 1

val

. súlycsökkentés,
. élettartam-növelés.

A Dunai Repülőgépgyár' fő szakmai partnerei a Mi-24 űpusú
helikopterek modernizálásában ( 9.sa melléklet)
A Mi-24 típusúharci helikopterek korszerűsítése olyan összetett feladat, amelyet egy vállalkozó önmaga képtelen végrehajtani. A Dunai

Repülőgépgyár e munkát a típus és a feladat tekintetében leginkább illetékes szakmai partnerek bevonásával kívánja elvégezni. A konstruktőr Mjl
Moscow Helícoptef Planl, a gyáríő Rosnelol, valamint a speciális kütkereskedelmi feladatokat ellátő Rosvooruzheníe bevonása a konstrukció
módosít{a miatt célszerű és elkerülhetetlen , Az Elbit Systems olyan cég,
amely a világon a legnagyobb gyakorlattal rendelkezik a korszerűsítések

UI Tamam Divisíon szintén nagy tapasztalatokkal rendelkezik a korszerűsítések területén, és
konkét referenciamunkája van a Mi-24 típusú helikopterek esetében. Az
Alenia Dlfesa korábban konkét tanulmányokat Végzett a Mi_24 típusú
területén, beleértve a harci helikoptereket is, Az

helikopterek korszerűsítése területén, így hasznosnak bizonyulhat bevonásuk egy ilyen komplex feladatba. A korszeríisítésfolyamán beépítendó

berendezések legfontosabb szállítói a Thonson-CSF,
Avianique, valamint a Rockwell Collíns lehetnek,

a

Sextant

(A mellékletek összevontan szenlélteííka szöveges részben megie-

len etíeket )
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ÁrrnxnvrÉsE
Kónya Lószló

l

4 NATO-ba töríénő íelvételünk óla egyfe nag1lobb nyomás nehezedik a honvédségkijelölt erőire, a honvédségvezeőizerveíri, a kornuínyz9tr9, ltog 1 megváItozott körüIményeknek megfeleően mind teljese'bb
értékűtagiávlí váIjunk ennek az új kalonai szövetsé?nek. Az elvirások

az új uövetséges
:"r"*.k
lakossága is jogosan

partnerek felől érkeznek, hanem az orsztíg
vórja eI, hogl az ország védelmi képességénekma-

qas sz!2te1 tqrtúsq valóban jöjjön
h onv éds ég i kö lts égl etés bőI.

létre a közpénzehbőI,

iz egíe navekvő

_ Amint azt tudjuk, a repülős szakember, legyen az műszaki vagy hajózó, az EMBER, a GEP, a FELADATRENDSZ-ER hármasában el'napiOt
napra dolgozik. Ebben a hármasban bármelyik tényező drasztikus megváltoztatása a másik két tényező automatikus megváitozásához vezet. Ebben
a rendszerben az EMBER a maga képességeivél,kiképzettségével,a GEP
a megalkotásakor belétáplált lehetőségekkel, a FELADATRENDSZER
pedig az őket összekötő elvá,rásokkal vanjelen. Ezidáig az utolsó tíz évben
: J9"h"$1 adta lehetőségek nem voltak adoílak az eivárásoknak megfelelően. Tehát megáIlapítható, hogy a technikai oldal indikálta a változásokat és, igy nem tudluk - objektiv körülmények miatt - üZemeltetni a helikoptereinket..Igy történhetett_ meg az a szomorú dolog, hogy néhány helikopter

volt csak hadműveletileg hadrafogható. Tehát drasztikuián módósu]tak téch_
nikai oldalról a lehetőségeink és ez magával vonta az elvárások módosulását is. Senkit nem vontak felelősségré mert nem 80 %-os a hadműveleti üzemképesség. Természetesen ebbén a he|yzetben az ember is változott hozáállásában., képességei tompulásában, Ezt a periódust egy hulIámvölgl aljának tekinter?L Jelenleg pedig a feladatrenászer váItozott meg

nagyon egyértelműen a NATO-ba történt belépésünkkel, amely szüki

ségessé teszi az ember és a technika ismételt megváltozásáí immáron pozHa létrejönnek a temezett váItoúűk, ebbőI a hullámvilgy1tiy
bőI kiemeIkedhetünk.

irinr$

l. Kónya LászIó mk, alezr€de§, MH
fegyv€rzetlizemb€ntaró
mémök

LEVK (Légierő Vezérkar) Logisáikai csoportfónök§ég
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Amint azt tudjuk, az elmúlt évtizedben végbement pénzügyi-finanszírozási gondok a honvédségnélnagyfokú szelekciót eredményeztek. Csak
azok a technikai eszközök maradnak és fognak maradni, amelyek harcértéke,technikai lehetőségei megfelelnek a jelenlegi feladatrendszerben a
velük szemben támasztott magas követelményeknek, és amelyek tovább
fejlesáésével, modernizációjával elérhető, hogy még egy ideig megfeleljenek az elvárásoknak.
Ebben a megközelítésben a M|-24 típusúharci helikopter lehetőségei
jónak mondhatók. A típus első pétdányai l978-ban érkeztek meg Magyarországra, majd, az azí követó években leszállításra került a jelenlegi helikopter-park teljes egésze. Az eltelt idószakban ery harci helikopter sajná|atos elvesztésén kívül, (amely l982-ben történt) a típus beváltoíla ahozzá
fűzött reményeket. Ha a költségvetés lehetővé teszi a szükséges összegek

felhasználását a típus repültetéséhez- mint ahogy azt tette a 80-as években
- akkor egy műszaki szempontbóljól üzeme|tethető, a kiismert hibáit elóre

prognosáizálható technikai eszköz áll a rendelkezésünkre. Figyelembe
kell venni azt a tén>t, hogy ipari nagyjavításokkal a típus 2004 után is
rendszerben tartható 20 l 0-20 l 4-ig.

Előadásomban a címben meghaíározott két témát szeretném körbe
a teljesség ígényével,de a suímomrafonlosnak
Az eglik ilyen téma a MI-24 lipusú
részletesen
kicmelnérn
ítéIttlolgokat
hlrci helikopterek fegnerrendszereinek fejleszíésielvei, a mdsik hason,
Ióan érdekes terüIet az edtlig meglalósult, áItalam megismert MI-24-es
harci helikopíer feglverrendszere korszer űsítéséne k rövid számbavéte le,
átlekiníése.

járnL Természetesen nem

A

honvódségnél és áItalában a hadseregeknél alkalmazott harci
alapvető és elsődleges jellemzője, hogy a kapott célt milyen
hatasfokkal képesek pusztítani. Ez a képesség fiigg a technikai eszköz energetikai rendszerétől, fegyverzetének minőségétől és a kezelőszemélyzetet
segítő navigációs, kommunikációs és önvédelmi eszközök technikai szinvonalától. Ha alaposan szemtigyre vesszük a pusztítóképesség ezen három
összetevójét látható, hogy egy megépítetthelikoptemél az energetikai
rendszert lehet átalakítani a legnagyobb költséggel, ez ráadásul kétséges,
hogy a ráfordítások arányban állnak-e a kapott plusz képességekkel.

eszközök

A

másik két összetevő - tehát a fegyverzet minőséges és a hajózószemétyzetet segítő eszközök technikai színvonalának emelése - kisebb
mértékűátépítésseljár. A mikroelektronikai elemek alkalmazásával, kis
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tömegű, nagyon okos berendezések felhasználrásával kiválüatók a MI-24
típusúharci helikopterek 60_as években kifejlesáett és a 70-es években
összeszerelt fedélzeti rendszereí, tgt a helikopter, a hajózó személyzet
valóban új.képességeketkap. tzeki fejlesaésik t6tU tepcsőben is Óegvalósíthatók, íry a költségek megoszthatók,

A

továbbiakban

kívrinok foglalkomi.

a lvíI-24 típusúharci helikopter

fe5rverzetével

A MI-21 típusúhelikoplet íeglverzete:
. csöves tiizer fegyver rendszer,
. Nem irányított rakéta fegyver rendszer,
. Infuyítoü rakéta fegyver rendszer,

. Bombáá feg;rver rendszer.
A négy fegrver rendszert a címben meghirdetettek szerint tárgyalom,
_ _
tehát először a jelenlegi állapotról szólok n?hány szó! majd a lehltségeó
fejlesáési iná,rryokat tárgyalom, és végül az idáig megvaÍósuli
1általam meglsmert) korszerűsítéseket veszem számba.
Cs öves

.

tüzéríegDer ren dszer :

12.7 mm_es Gattling géppuska, lószerek,

r forgatlrató lötorony,

. célzó készülékek,

.

szá.Lrnító_megoldó blokkok,

. erősítők, motorok, haüírolók,
. lőszer tároló szekrény.
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A csöves fe5,venendszer a helikopter fegyverzetónek egyik legsokoldalúbb rendszere. Automatikája megbízható, pontossága jó, technikai
megvalósíásának szintje az analóg elektronikai elemek miatt,tovább nem
fejlesáhető. Végrehajtó elemként egy 12,7 mm-es négycsövű GATTLING
típusúgéppuska szolgál, amely a nagy tűzgyorsasága miatt viszonylag korlátozott élettartamú.A 8000 lövéses élettartam gondos üzemeltetés mellett
l0.000 lövésre kitolható. Úgy néz ki, hogy ezá beépítettrendszer tovább
nem fejleszthető, így múködik jól. Előnyére szolgál, hogy a norvégiai
NAMMO lőszeryyártő cég új típusúgyújtó nélküli, fokozott repesáatású
és megemelt páncélütó képességgel rendelkezö lőszercsaládot fejlesztett
ki.
Ezen lőszerek alkalmazása esetén a helikopter forgótornyába beépített
géppuska haásossága minden egyéb változtaás nélkül 1,2-1,4 szeresére
növelhető. A lőszercsalád tagiait az USA saírazöldi haderej e a "Sivatagi
Whar'| háborűban tesaelte és jelenleg - ismereteim szerint _ az elsőlépcsős alakulatait ezekkel a lőszerekkel látja el. Még egy információ enől a
löszercsaládról. A Cseh Köztrirsaságban is rendszeresítés alatt áll a lőszer,
a szárazftildi csapatoknál, ahol megoldották a lőszerek szovjet típusúfegyverekhez használatos hüvelyekkel történő összeszerelését. Tájékoztatom a
konferenciát, hory Magyarországon is folynak vizsgálatok éppen a MI-24
típusúharci helikopter JAK- l2,78 típusúgéppuskájához történő adaptáció
títrgyában.

Ennyit a beépítettgéppuskákól. A csöves feg;rverrendszerhez tartoz-

nak még a külső fuggesztési pontokra szerelhető küIönböző konténerek,
gondolák, amelyek szintén géppuskát, esetleg géppuskákaí, Eépáwűt,
gránátvetőt tartalmaznak. Ezek az eszközök csak korlátozott sámban állnak rendelkezésünkre, illetve közülük vannak olyanok is, amelyek tieemeltetése fokozottan balesetbeszélyes, így alkalmazásukat belső rendelet
tiltja.

Nem ifát Yútotírakéíaíeg,velrendszer:

l

indító blokkok, nem irányított rakéták,

. ffiggesáő berendezések,
. célzó készülék,
. tűwezérlő müszerek.

.,

Ezt a fegy,ler rendszert az egyszerűsége és olcsósága jellemzi úgy a
keleti, mint a nyugati típusú helikoptereknél. A jelenleg Magyarországon
alkalmazott kisebb kaliberű 57 mm-es űrméretű rakéákat a keleti piacról
szerezzúk be, A jelenlegi készletek szavatossága 2002-2003-ban lejár és
tudomásom szerint ilyen típusúNIR rakéták vásarlását nem tervezik, A
nagyobb kaliberű 80 mm-es űrméretü rakóták még hosszú ideig megfelelők lennének, azonbarr csak a helikopter-park egy részére alkalmazhatók. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a kiadott bületinekben
megfogalmazott átalakítások után - amelyek egl részétcsapat kö-rülmények
között is elvégezhetnénk- képessé tehetők-e MI-24-es helikoptereink a
nagyobb tiizerőt képviselő NIR rakéták indításá,ra. Természetesen ebben az
esetben gondolkodni kell a szükséges mennyiségű indíóblokkok beszerzésérőlis.

Irónyiua rukétafeglvel- rendszer:
. indító sínek, indító konténerek, irányított rakéták,
. rakéta rávezető müszer,
. sámíto-megoldó blokkok,
. program mechanizmusok, kezelő szervek,
. naryfrekvenciás jelet kidolgozó

és kisugárzó egység.

A felsorolásban az irányitott rakétafegtrver-rendszer részei olvashatók. A MI-24 típusúharci helikoptereknél talán ezen a terüIeten van a legnagyobb lemeradás a jelenleg korszerűnek mondott vary a korszerűsített
harci helikopterekhez képest.
Ez a fegyvet rendszer jelenti a MI-24-es harci helikopter fö fepverzetét az ellenséges páncélozott célok leküzdésekor. A jelenleg alkalmazott

modemnek mondható, hangsebesség feletti csúcssebességgel repülö rakéáink 2001-2002-ben elveszítik szavatosságukat. A pontatlanabb, kisebb
tívolságra alkalmaáató, csak nappal, jó látási viszonyok között indítható
rakétáink viszont még hosszú ideig,2006 uüín is rendszerben tarthatók. Itt
a modernebb rakélik esetleges beszerzésével nem oldható meg a prá,rrcéltörő képességnöve|ése, mivel az indítórendszer a két rakétánál €ltérő.
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Megfigyelve a nyugati páncéltörő rakétákat és az indítórendszerüket,
mindenképpen indokolt a fejlesaést összekötni, a harci helikopter minden
időjárási körülmények közötti bevethetőségének kialakításával. Ezen képességek birtokában már könnyedén alkalmazhatók a TOW rakéták különböző típusai, vagy egy másik rendszer alkalmazásakor a Hellfire rakéüík.
A i§íI-Z4 típusúharci helikoptereknél egyáltalán nincs megoldva az aktív
önvódelem eszközeivel egy levegőből támadó másik helikopter, vagy egy
repülőgép táma.lisának elhárítási képessége. A következő képen bemutatom a MISTRAL ATAM rakétat, amely egy azon levegő-levegő típusú
rakéták köZül, amely könnyen adaptálható a MI-24-es harci helikopterre.

A Francia Gazella helikoptene felépítettkettős indítószerkezet a MISrakéta, amely egazon a levegő-levegó típusúrakéták
közül, amely könnyen adapüálható a MI_24-es harci helikopterre. A rakéta
intelligens - egy speciális program segítségóvel - kis magasságon történt
indíás után, a cél esetleges süllyedése esetén a rakéta igyekszik az állandí

TREAL ATAM

láthatóságot saját maga részérebiztosítani, így emelkedésbe kezd.
B o mb ázó

fe glv erre nds ze r :

. bombatestek, gyújtók,

'

céIző berendezések, paraméter adók,

. szárnító-megoldó blokkok,
. ffiggesáő berendezések, élesító eszközök.
Végiil a MI-24 típusúharci helikopter bombázó fegyver rendszerét mutatom be. Amint azt tudjuk, a harci helikopter létrehozásának körüIményei a 60-as évek végénés a 70-es évek elején indokolkík a csata repülőgépek bombrázó képességénekbizonyos fokú átörökítését a harci helikopterre. Ez a szándék vezetett el az ott alkalmazoft rendszerek szinte teljes adaptációjához. A rendszer különben most isjól működik, a graviációs
bombák dobása meglehetős pontossággal elvégeáető. A jelen körülmények nem indokolják g yzg4élyes eljárdsi mód alkalmazását, ígl a megIévő, de zőrolt hagtomínyos bombók alkalmazásálól eI kell tekintenünk.

IIARCI HELIKOPTEREK INFRAVÖRÖS-

§uGÁRzÁsÁNAK csöKKENrÉsB

Oravecz József- Koyáts Lószló Dezső

-

Rohács József

1

Bevezetés

_A

modern harci helikoptereket egt kicsit alaposabban lanulmányo-

zó szűkemberek száIruiraJeltűnhel, hogt a helikopterek oldalóra, sliLrny-

csonkokra, sairnyakra, vagl eglszerűen csak különféIe lartókra szerch

fegyverzet és az azt kisxolgtiló célzókéslülékek, róvezeíő eszköük és
egyéb függesamények mennyisége állandóan nő. A helikoplerek IátszóIlg eglre csúnyábbak Miközben a haglományos szerkezeti elemek
méretei csökkennek, exlel ellentélesen - míközben a hajtóművek mérete
és súllta maga is csökken - a hajtómű gondoláh viszonylag nagy méretűek. Az ok a hajtóműveklőI származó infravörös sugárús ósökientésére
irány uIó tö re kv ésbe n rej li k.

Az infravörös sugárzás mindennapjaink része. Sokkal jobban ismertulajdonságait mint azt gondoljuk, de a haditechnikii alkalmazás
megértéshez - a területtel nem rendszeresen foglalkozók számára - szükséges néhány fontos alapismeret felelevenítése. A harci helikopterek infravörös sugárzását csökkentő szerkezet gyakorlati alkalmazásakor egy sor
elemző és az alkalmazott szerkezet hatását minősítő méréstvegeztiik, ,l
gllakorlati alkalmaais és mérésieredmények alapján remélhetőleg sikerüI ráiráqlítani a Jiglelmet az infravörős sugórzós haditechni*ii alkalmazósának okaira, róbírni néhóny szakembert o. téma felkaro6sára és
felhívni az alkalműzók rtgelméí az adott kérdésekbenvaló jdlasság szük-

jük

segesse8ere.

A mérésimódszert és az egyedi adatok értékeléséta Budapesti Mű_
_
szaki és
_Gazdaságtudományi Egyetem ( BMGE) munkatársai dolgozták
ki. Az _eljárás a helikopterekre a BMGE és a Dunai Repiilőgép§ár Rt
közös fejlesáése, A szerzők a mérésieredményeknek a Ón nt migbizá-

l, oíav€cz Józ§€f,

Dunai Repülőgép$/ár Rt,tanácsadója
Dt, Kováts Lá§zló D€zsó, Budapesti Müszaki és cazda§ágtudományi

Dr, Rohács Józ§et Budape§ti Múszaki és cazdas&fudományi

Egyetem, tánszéki mémök
tanáí

Egyetem, tanszékvezetó €gyetemi
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sából való feldolgozása és a lehetséges következtetések levonása közben

felismerték, hogy azok ártabb körű megismertetése hasznos lehet a Mi-24
típusúhelikopter harcértékéneknövelésével foglalkozó moder-nizálási
gondolatkisérletek során.

Az

eredmények a DR-RI és kis részben az

MH

Yezérkara tulajdonát

képezik, igy a megadott görbék ugyan jellegre pontosak, de azok nem Ml24 típusra vannak megszerkesztve és a konkét értékeknem felelnek meg
a valóságnak. (Megjegyezzük, hogy pl. légi parádékon repülő és a megfigyelőhöz képest különböző magasságokon és különböző szöghelyzetben
fiiggő helikoptereken és repülőgépeken megfelelő felszereléssel a szükséges adatgyűjtés elég eryszenien elvégezhető.)

Elektromággneses sugárzá§
Az infravörös sugárás az elektromágneses sugárzás e gyik fajtája. Az
elektromágneses sugárás hullá,rnhossza l000 km és tízmilliárdod mikron
között lehet. Az erre vonatkozó részletesebb adatok az aldbbiak:
. kozmikus sugarak

sugarak
. röntgen sugarak
. ibolyt{tt tuli sugarak
'látható fény tartomány

. gamma

'közeli

infravörös

'közepes infravörös

10-1, 10-6 m

sugarak
sugarak

|

0,1,0,4 m
0,4.0,75 m
0,75,1,5 m
1,5,5,0 m

. üivoli infravörös

sugarak

. tavoli infravörös

sugarak II..420,1000 m

. lokátortechnikai tartomány

'
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10-Ó, 10-t0 m

rádiótechnika tartomány.

5,0,420 m

A látható fény színek szerinti tartományai az alábbiak: 0,38-0,45
ibolya, 0,45-0,48 kék, 0,48-0,5l zöldeskék, 0,51-0,55 zöld, 0,55-0,575
sárgászöld,

0,575-0,585 sárga, 0,585-0,62 narancssárga, 0,62-0,78 vörös.

Az infravörös elnevezés tehát viszonyíás a látható fény vörös tartományfioz képest. A harci helikopterek szempontjából a 0,75 és l5m közötti infravörös terület vizsgálata az érdekes.
Minden hullámhossz taítománynak eltérő tulajdonságai vannak és
eltérő módon érzékelhetők, többé-kevésbé képalkoÉsraalkalmasak. A
látható fény mellett képalkotásra az infravörös

tartomány a legjobb, ráadá-

sul ez a tartomány igen különleges tulajdonsággal rendelkezik, mert az

INFRAVOROS SUGARZAS EGYBEN AZ ENERGIA SZINT, AZ
ENERGIA FELSZABADULÁS ( változís ) rELzőIE.
A valahol felszabaduló hőmennyiség átalakulhat fizikai munkává, ter_
jedhet hővezetéssel, hóátadással és sugárz{ssal. Ez utóbbi az infravörös
elektromágneses sugiirzás.

Infravörös

sugárz ás

Saját sugárzás

Az abszolút nulla fokot meghaladó hőmérsékletű testek elektromágneses sugárzást bocsátnak ki, egyben elektromágneses sugárásnak vannak kitéve. Hőmérsékletíikete két tényező együttes hatása áI|itja be, Az
elektromágneses sugárzás részletes magyaráuatához az alábbi címszavakat és fogalmakat lehet használni: atomszerkezet, proton, neutron, elektron, az elektronok meghaározott páíyán "érzik jól" maguka! molekulák
és atomok mozgása, energia közlés, gerjesztett állapo! elektron visszaugrás, elektromágneses sugárás.
Á mííszakiéletben közismert az alóbbi összefüggés:
Egységnyi felületről az idöegység alatt kisugárzott energia = c. T4

A sugárzás széles spektrumban valósul meg. A kisugárzott teljesín
mény alapvetöen a felületi hőmérséklettől ftlgg (1. óbra). A legnagyobb
intenzitáshoz tartozó hullámhossz

!r.- d

3000/T.

,r) 1

Azonos hőmérsékletű, de különböző

anyagú és eltérő felületi

minőségű anyagok eltérö hullámhosszon és más intenzitással sugároznak.

Áz eglségnyitelületen kisugórzott energia a hullámhossz és a
felüIeti hőmérs éklet függvényében
I. sa ábra

A legtöbb energiát a fekete test nyel el és sugároz ki, Ehhez képest az
összes többi test szürkének sámít, ráadásul többségük szelektíven sugároz. A fekete testhez képesti csökkent értékűsugázó képesség a relatív
sugáLrá képesség.A szelektiviüis j ellemző az anyagra. A víz péIdául 1,8l,95, 2,6-2,85 és 5,3-7,5 p, a széndioxid 1,5-2,8 és 4,1-4,6

p

tar-

tományokban ( 2,7 és 4,3 csúccsal ) majdnem tűimpulzus szerűen sugároz.
A szén -8p hullámhossznál sugároz a legintenzívebben,

Beeső sugárzás

A

sugárzr{s vagy áthalad, vagy elnyelődik, vagy visszaverődik,

Fehér felületről minden visszaverődik, fekete felületről semmi sem
verődik vissza, A legtöbb te§t ilyen szempontbó| szürke, illewe szelektíven szürke. A legtöbb visszaveródés szórt reflexió. A ryakorlatban előállítható fehér testhez képesti valós visszaveródés neve remisszió ( relativ
reflexió ).
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Az elnyelt sugrirás fűti a testet. A legfontosabb külső sugárzó aNap,
de infravörös fényszóróval minden tá,rgy megvilágíüató. A visszavert
sugárzás is alkalmas képalko&isra.

Aktív besugárzá§ra a 0,75-1,5p közötti hullámhossz a legiobb / kis
hullámhossz, nary energia és magas hőmérséklet /.
Alkalmazás, |ehetőségek ós korlátozások
Infravöós tartományban a látható fény tartománnyal közel megegye-

ző minöségű fenyképfelvétel készíthető. Infraképe van a természetben

minden tárgynak, sőt a korábban történt események hótani következményeinek is. Az infrakép érzékenysége0,1 C' alatti, de akár 0,01. C. is
lehet.

Ami látható optikai eszközzel nappal, az látható infravörös
közzel és akár éjjel is,

optikai esz-

Az infravörös sugárzís csillapodása a levegőben kisebb mint a látható
ftny tartományban. E miatt infravörös eszközzpl kétszer-háromszor nagyobb távolságra is el lehet látni, báLr egy€s tartományokban a levegó
elnyeli a sugárzást (1,8-2,0, 2,E-3,2, 4,2-6,1l közölt.)

Az alapprcbléma
Az infavörös sugrfu-zás elleni "áIclizlis|' nehezpbb, mert l MÚKÖDÓ
IUDITECHNIKAI ESZKÖZÓKBEN FELSZABADULÓ HÓMENNWSEG
láthatatlanul nem szórható szét. (A forró kémcső uryanúgy néz ki mint a
hideg,)

A hőforrás miatt még látható fényben is az infravörös
kalmazása nyújt jobb eredményt,

technológia al-

Egyes irodalmi adatok alapján vadászgepnél a fúvócsó 3,2-4,8 1l közötti tartományban a fúvocsőtől számított 2-3 m-es üávolságon az infiavörös sugárzás 70-90 Yo-át kistlgátozza,
Nehéz harckocsi infravörös sugáraíssá alakuló vesáeségi teljesítménye -2000 kW, teherautó esetfu -300 kW, illetve minden motóros jri,r-
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műnél a hasznos teljesítínényíijlött betüzelt üzemanyag hótechnikai egyen_
értéke.

Az energ íl megsemmisíteni vag, eltüntetni nem lehel
Ha pl egy 0,8 relatív sugárzóképességű kipufogó cső sugrfuzóképességéta felületminőség javításával 0,2-re lecsökkentj ük, akkor az alábbi

adatsor alakul kí:
400 Co

0,E SZ

4,2rl

l Wcm2

650 Co

0,2sZ

3,2tl

l Wcm2

Vagyis uryanaz a sugárzísi te§esítnény egy magasabb hőmérséklet

mellett kisebb hullámhossznál alakul ki.

Egy harci helikoptemél a gázturbinák hatásfokának figyelembevételével mintegy 10000 Kw fűtő teljesítményből keletkezhet
infravörös §ugárzá, a bevitt energia kb. 60 Yo-a a fúvócsöveken keresztiil
mintegy 700 Ko hőmérsékleten ávozik akiátratnlő gáazal, Ennek egy része
infravörös sugárzis a túúérből,az olajtartálytól, az olajradiátoroktól, a
hidraulika blokkoktól és a különböző reduktoroktól. Másik része pedig
nem más, mint a távoá meleg grizáram által felmelegített szerkezeti elemek okozta sugá.rzIís. Különösen fontos az a tény, hogy a hajómű fúvócsövekre kívülről rálátni. Ezeket a kiáramló gán filíi fel, annak hömérsék-

lete a fentiek szerint meghaüirozott szinten beáll és az a helikopter minden
szerkezeti eleméhez viszonyíwa is NAGYEREJÚ REFLEk\ORKÉNT
szórja szét az infravörös sugárzrást a tér mindpn irányába. Ehhez a sugáráshoz képest a gázáramban lévö széndioxid, víz, oxigén, nitrogén infravörös sugárása lényegesen kisebb.

A tér ery adott helyén állva a háttér minden pontjáról különbözö hullámhosszakon és különbözö
intenzi&íssal érkezik infravörös információ.
Ez képalkoüísra alkalmas, egyben az adott kép digitaliálható és matematikai módszenel feldolgozható. Többek között a hátténel együt! vary

attól leváIaszwa is az infravörös §ugárzá§ intenzitása integrálhato, Az intenzitás mérösaima pl, az egségnyi felületről kisugrirzott energia lehet W/ cm2
ben kifejezve.

Az infravöós felvétel fényképformájában

következtetések levonísára alkalmas.

maga is elemezhető és

Az infravörös

sugárzás csökkentése

A harci helikoptereken az infravörös sugdrzásnak a köfnyezeti sugdaáshoz viszonyítolt értékea következő megoldtísokkal csökkenthető:
l.) A firvócsöveket körkörösen
hegesáó szemüveg analógia ).

Ie kell ámyékolni, (Napemyő hatás,

2.) Az árnyékoló szerkezeti elem belső fatát infravörös

sugárást át nem

eresáó réteg8el kell bevonni.

3.) A kiáramló grizokhoz még a kilépé§ elöttj€Ientős
mennyiségű hideg
levegőt kell keverni, hogy az minél kevésbétudja a szerkezeti elemeket
felmelegíteni.

_ 4,) A kiáramló hűtött griz irányát úgy kell megváltozüatni, hogy az minél
korábban a forgősámy által megmozgatott nagy áramlásba elliéveredjen.
5.) A firvócsó szívóhatását fel kell használni arra, hory a hajtómű és a
hajtómű borítás közötti térből, illetve a föreduktor térből a meleg levegőt
kiszívja, akadályorva ezze| a boríüísok átmelegedését.

A

cél az

hog

ezekkel a módszerekkel az infravörös

sugrirzás általános

yjntjét az éppen létező höfejes rakéták érzékenységiküizöbszintje alá
lehessen vinni. Egyben a felderíthetóséget a háttérsugrárzíshoz viszonyitott
kontraszt elmosásával a minimumra lehessen csökkénteni

A ma korszerűnek sámító harci helikopterek mindegyike kielégíti
ezeket a követelményeket. Ezek a segédeszközök a sárkániszerkezet iészének tekinthetők. MIL típusúhelikopterekhez az infiavörös sugárzis_
csökkentő berendezések pótlóIag kerültek kifejlesaésre, de még abbm az
időben amikor az még egyáltalán nem volt áitalános tartozek.-A fíancia
COUGAR pl ez a berendezés a korábban gyártott helikopterekhez csak az
elmúlt években keólt rendszeres ítésre.
A megvizsgált árnyékoló berendezések jeltemzői

A vizsgált infravörös sugárzást csökkentő szerkezetek ismert rövid
megnevezése EVU vagy SEU..Közülük hiárom, a geometriai jellemzőkben
némileg eltérő, az eltér€st betűvel jelölő szerkezetet vizsgáltunk.
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Jellemzó adat

Ssz

l
2
3

4

5

6
7
8

9

l0

A berendezés leárnyékolja

a fúvócsövet

A berendezés nagy mennyiségű friss

levesőt kever be a pázáramba
A berendezés megváltoztatia a Eázálam
iránvát a forsószírnv felé
A berendezés megváltoztatja a gázáram
irányát a forgószárnnyal ellentéte§

iránvba
A berendezes kiszívja a mele8 lev€gót

a

haitóművek és a főreduktor ter€iből
A berendezóssel felszerelt helikopter r
íii lötte lévó térbőI lát§zik
A berendezéssel felszerelt helikopteí az
alatta lévő térből látszik
Fékezé§kor a fúvócsövek hátulról
beviIlannak
Gyorsításkor a fúvócsövek elólrőI

bevillannak
Gyorsításkor á fúYócsövek hátulról
bevillannak

EvU

EVU-m

EVU-x

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

A méresek
A mérésiadatok azt mutatják, hogy az infravörös sugárzás intenzitása
a hetikoptertől való !ávolságtól, a helikopterre való rálátási szöglill, az

adott helyen lévő helikopter irányszögétől és egyéb térbeli paraméterétől
fiigg. Az értékeléshezmeg kell ismerkedni az alkalmazott mérésiirányokkal.(2. ábra). Ebben a rendszerben a faroktartó felőli felvétel van 0'
irányszögön. Felülnézetben az óramutató jáíásával együtt haladva 90o a

helikopter baloldala

stb.

E

2.sz"dbra

A

mérésirányának
megjeIőIése

E

li

t-*.

A mérőhely és a mérésmenete
l00

A

mérőhely minimális trivolsága _ a forgószárny szél haüisa miatt -

m_ nél nem lehetett kisebb.

Az alkalmazoít látósóg lehetővé tette, hogy l00 m uívolságban a
helikopter sziluett optimálisan töltse ki a képet.
Az alkalmazott

érzékenységalapján a helikopter szöghelyzete felismerhető, az infravörös fenyfonás pedig e|éggé domináns. Ezzel az érzékenységgel 2500 m oldalávolságból még hatá,rozottan láttuk a helikoptert,

illeWe követhetők voltak a méresi ponthoz képest kb 15 km távolságra
leszálláshoz készülődő, mintegy l000 m-en repülő utasszállító gépek.

A méréssorán a helikopter a mérőhely előtt - a mérőhellyel szemben
- filggOtL majd 45o-os elfordulás után 10-10 mp{ kivárt. Az infravörös
kamera folyamatosan működö4 a l0 mp-s stabil időszakban pedig azonosító fényképfelvételekkészültek,

A kördiagramokhoz szükséges mérésipontokon túl egt meghatórozott repülési plogram alapjón rögútve lett és elenuésre is kerük:
.

a hajtómüindítások folyamata,

'a

szemből való rárepülés küIönböző

. az

magosságokon,

adott ponttól való távolodás különböző

. az adolt pont melletti rárepülés különböző

magosságokon,

oldaltávolsággal azo-

nos magosságon,
o a mérésipont

íirlévaló csúszás l00 m-en,

. gurulás,

A megrajzolt kördiagramok a viszonylag pontatlan távolságtartás,
illetve a viszonylag pontatlan magasság és iránysiög tartás, valamint a felesleges bólintó mozgások megléte miatt egyes mérésisorozatoknál
asszimetrikusak. A mért berendezések infravörös sugárzascsökkentő hatása azonban már l00 m távolságban is eléri az egy nagyságrendet, ezért az
isméteIt mérések átlaga kielégítő múszaki mérésieredményeket adott.

._
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Tudományos igényű mérések esetén nemcsak a mérőberendezésnek

kell hitelesnek lenni, hanem a repülési távolság és magasság, a konkrét
szöghelyzet, az azonos bólintási szög és természetesen az azonos hajtómű
t€ljesítmény is a méréstvégző csoport ellenőrzése alatt legyen. Ezek a
lehetőségek nem

tíl komplikált

módon biztosíüatók is.

Mérésiadatok

A nyers diagramok áttekintése után a valós mérésieredmények adatainak korrigáIásáva| (melyre a pontatlan irrányszög, távolság, magasság,
döntési és bólintási szög okozta hatások miatt volt szükség) az alábbi
ideális diagramok hozhatók létre.

tlo

lll
lat

lll

,aa
1aa

200

Az egségnyí íelületen kisugónoll teljesí,lmény a mérésiirányszög
függvényében aebbs: vízsziníes tóvolság a mérőberendezéstó'UrepüIésí
nugassóg/érzékenységi lerület - Y - az EVU fel van szetelve)(3.szóbra-)
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A további mérésieredményeket a 1. -S.sz ábrúk mutatják, A köríven
a mérésiirr{nyszög. Radiális irényban az erységnyi felületről kisugárzott
energia van megadva. A jelölési dobozban a mérőhelltól való vízszintes
távolság / repülési magasság értékeket tarlalmazza. A N és a Y betűk az
infravörös sugárzást csökkentő berendezés hirá,rryára" illetve meglétéreutal.

A

mérésiponttól való tóvolság és ráhittísi szög halása dz infravörös
gárzás inte nzittís ára.

su-

4.sz- dbra

-- -

-

-- -

,í0O/í0
í00/30
í50/75

,100/10
100/30

_15on5
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S,sz dbra

--

100/30/N

-100/30/Y

Felső óbra: a
sógban

SEa

berendezés hatása 6,50 rólátás ,nellett 10I m tdvol-

Alsó óbra: A SEU berendezes hatdsa 16,50 ttilótás melleU ]05 m tdvat§dgban
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6.sz óbra

- - ísonslN

_150n5N

-vízszlntes
metszet
í0O/íO/N

í80
Felső óbra: A SEa berendezés hatósa 26,50 ílillítás nullelt 167 m távolsógban
Alsó óbru Sairmaztatoa diagram a vízszhtes síkban SEI] nélhüli helíkopíeren.

.5

90

-

Koresztm€t§zet
í0O/íO/N

í3

7.sz ábra: FeIső ábra: Szóímaztatott diagram a kereszt síkban SEU
nélküIi helikopteren
Alsó dbra: Szdrmaztaoa
a hos§xengely menti síkban SEI]
néIklilíés SEa -val ikemeő heükopterun.
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Az EVU/SEU berendezések hatásossága
Ha első áttekintésre nem sikerült volna ana|ógia alapján érdemben
érzékeltetnia MI_24 helikopterhez rendszeresített SEU berendezés hatásosságát, akkor ebben segítséget ad egy olyan összehasonlítrás, amikor
ugyanaz a helikopter SEU val majd SEU nélkül repül a mérésipontra
meóleges irányba. Ekkor egy MI-24 es helikopter SEU néIkül még 2500
m oldalávolságban is értékelhetó inaavörös forrásként volt azonosítható.
Ugyanazon műszer érzékenységés háttérkörülmények mellett a SEU- val
felszerelt helikopter mintegy 300 m oldalüívolságból volt csak észlelhető.

A SEU berendezések hatásossága a ávolság fuggvénye. Elfogadható
harctéri üávolságban a SEU berendezések a helikopter saját infravörös sugánását a hadszíntéregyéb infravöós sugrirzási tényezöinek szin$e aIá
nyomják, ami zavarba ejti és megtévesái a csak infravörös rávezető fei|el
&ámadó rakétákat. Ez biztosabban következik be akkor, ha a rakéta kilövése után a helikopter valódi, vagy virtuális - a ámadó rakéta tulajdonságaira hangolt - megtévesáő infravörös fonasokat bocsát ki.
Az EVU / SEU / berendezésekkel az adott helikopterek felderíthetösége csökken, de a hatékonyabb védelemhez ezzel a rendszerrel párhu_
zamosan alkalmazni kell a meglévö és rendszerbe állított megtevesztö
infravörös sugárforrásokat és más az infiavörös rakéüík fejeinek becsa_
pására alkalmas eszközöket is. Ez utóbbiak a meglévőnél korszerűbb eszközökre is |ecserélhetök.
Alkalmazrási példák

A vizsgált berendezés elvével azonos módon hasonló berendezések
alkal-mazottak a következő ismertebb helikopter típusokon: Tiger, S-70,
5-76, Gazella, Cougar, AH-64A Apache, Boeing 360, B€ll AH:l Cobra,
Augusta l29A Mangusta, Aerospetiale Panther.stb.
Harcászati előny

a

Védelemben: kisebb akciósugárból való támadhatóság, Tómaddsban:
megközelítésének a lehetóségi a saját tiizeró

cé_l észrevétlenfrontális

romboló hatású következményeinek hatráráig,
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Eryéb hatások

A SEU a helikopter manőverező képességétnem váltoáatja meg. A
helikopteren mérhető rezgésképenúj frekvencia nem jelenik meg. A hajtóművekre gyakorolt hatása - több tucat hajtómű egyenkénti és egyiittes
ftildi hajtóműpróba adatait, valamint a repülés közbeni adatait figyelembe
véve - jelentéktelen, EzekbőI SEU berendezéssel ellótott helíkoptereknél
az alóbbi végkövetkeztetés vonhaíó Ie:
. Az indítá§i idő

1-2 mp el csökken;

. Az a|apgáahőmérséklet és a kompresszor fordulatszám azonos.
o

Első utazó üzemmódon a gázhőmérséklet nem változik.

' Névleges üzemmódon

. Felsálló

a grizhómérséklet cca. 5 C0 al növekedik.

üzemmódon (13500 kg terhelés mellett!!!) a gárÁő-

mérséklet cca, 15 C0- al növekedik.

' Az

üzemanyag fogyasztás haárterheléssel való indulással l00

perces repülést figyelembe véve cca 2,5Yo al növekedik,

A SEU tigl van hialakítva, hogl az a harci feglvenel alkalmalísát

nem befolyósolja

Összefoglalás

A

Dunai Repülőgépgyár Rt és a Budapesti Müszaki és Gazdaság-

tudomrá,nyi Egyetem munkaársai kifejlesztettek egy olyan mérésieljrirást,

mellyel sikeresen lehet vizsgálni és minősíteni a harci helikopterek infravörös sugárásának a csökkentésére szolgáló, pótlólagosan felszerelhető
berendezéseket. A mérésieljárást a gyakorlatban is alkalmaztuk.

A

mérésieredmények bizonyítjrák a vizsgált, a harci helikopterek
sugárását csökkentó berendezések hatásosságát.

infravörös

A DR Rt

által már ismert - itt nem részleteáetö adatok figyelembevé-

tel{vel a típushoz eredetileg tervezett SEU berendezések felépítésétjavasoljuk. Az eszköz rendszeres használatára a mawaí honvédségműszaki
leírással és üzemeltetési utasítással is rendelkezik. A DR Rt által egy NATO
ország részérefelépített ilyen berendezések eddig mintegy 6000 órát üze_
meltek. Ezek a berendezések néhány perc alatt leszerelhelők, első felsze-

relésük minimdlis illesztést igényel Alkalmlzósuk nélkül az egÉb a

gépen lévő és infravörös

k alacsonyabb,

védelemmel összefüggő

berendezés hatásossóga
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A HM KAToNAI LÉGüGyI HIvATAL
Yarga Györgl 1

A konferencia üárrya örömet okozott számomra és e$/úttal egy kicsit
keserűség érzesétis kelti bennem. Oröm, amikor arra gondolok, hory végre

talán jut anyagi fedezet a meglévő technikrink korszerüsítésére, NATO
interoperábilissri tételére.Keseriiség, amikor aá látom, hory már lassan
egy évtized eltelt és nem került sor új, korszerii eszköz vtísá,rlására és a
kényszer visz rá bennünket, hogy az NATO elvárások teljesítése mellett a
meglévó techniká,rrk lehetőségeinek kibővítesén gondolkodjunk.
ElÓadásom

a közelmúltban lefolytatott korszerűsitési

eu{árások ta-

pasztalatain alapul és néhrfury vóban megpróbálom megvilágítani azokat
a tá.rgyköröket, illetve jogszabályokat, amelyek a HM Katonai Légüryi
Hivatal munkáját érintik a légijárrnüvek korszerüsítése sonin.

Részleleiben:

. Változtatá§ a légijárművön;
. A korszerűsítéssel kapcsolatos hatosági feladatok jogszabályi háttere;

'A

korszerűsítés hatósági követelrnényei;

. Légijármü múszaki alkalmassága;
- A típusalka|masság;
-

A

lógialkalmasság;

. Működési engedély;

l. v!r8r cyöígy
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okl_

mk..lezíedes HM Ksionri Légogyi Hivrkl mihzaki o§ztá|yv.zctó

Válúoztatás a légijárművön

A korszenisítést a légijármüvel kapcsolatos váltoaaásnak kell tekinteni, amely megköveteli a típusalkalmassági vizsgálat elvégzesétaz alóbbi jogszabdlyo k szefinl:

r Az állami légiiárművek nyilvántaruísáról, gyirtásáről és javíásr{ról, valamint a típus- és légialkalmaságáól szólő 27tl998
§II.2t.) IIM rendelet D(fejezet 36. §

A

v áItozíatá§

alap ulh al:

a) a gyártő vary javító vállalat által elóírt változtatá§ esetén az illeté_
kes szervezetektől kibocsátott közlöny előírásain, vagy

'b) a fenntartó által kezdeményezett, az tzemeltetési
és üzembentartási tapasztalatokon, felhasználási igényeken alapuló javaslaton.

.

2lttgg} (XI1,2I.) HM rendelet lX.fejezet 29.§

(l) Típusalkalmassági vizsgálat lefolytaása

szükséges minden új - az
eddig üzemben nem tartott - típusúlégijármű hazai beszerzése esetén, illetve jelentősen módosított légijárműtípuselső alkalmazása előtt.

(2) Jelentős módosulr{snak minősül m indazon fej lesztési, átalakítrási
munka, valamint szervezési és elvi módosítás, amely a típusalkalmassági
bizonyítvá,rryában meghatározott fethasználási kör, repülesi tulajdonság,
szerkezet, üzemidő és az üzemben tartási rendszer megváltoásátiredmé-

nyezi.

A típusalkalmassági vizsgálatról
tenn i.

a későbbiekben még fogok említést

A korszerűsítés§el kapc§olatos hatósági feladatok
jogszabályi háttere

A

légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajására
kiadott 141/l995. (XI.30.) Korm. rendelet 2.§

239

(I)

A katonai légüg,i

hírtóság

íeladalai a következők:

b) az állami célra szolgáló légijárművek típus-alkalmasságárrak és
egyedi légialkaln asságának vizsgálata, tanúsítása;

i) légialkalmassági bizonyítvlíny nélküli kísérleti,próba, vagy műszaki
célúrepülés engedélyezése.

l4lll995.

(XI.30.) Korm. rendelet 35.§

A légijármü

szerkezetének, az üzembentartási vary kiszo|gálási rendszerének a repülés-biaonságra kiható módosítása esetén, akkor tartható

továbbra is iizemben, ha a tervezett módosíü{sokat a Hatőságbatánozatlal jő-

váhagytz.

21ll99E (XIL21.) HM rendelet 24.§

A légijáímű csak abban az esetben tartható üzemben, ha olyan típushoz tartozik, amelyre a Hatóság az elvégzett típusalkalmassági vizsgálat
alapjrfu típusalkalmassági bizonyítvfuyt adott ki.
A fenti jogszabályokból adódik, hory aIlNIl{LH a kotszeiísílésielgondohís kíalakításába csak felkérésre, szakértői szinten tesz javaslatot.
Ebben az időszakban hatósógi alqkövetelmányeket ke|l csak szem eIőtt
tartani, A korszerűsítés gyakorlati megvalósi!ísának idöszakában a
hatóság feladatínak megfelelően jár el, végzi a tipus- és légialkalmassági
vizsgálatokat és amennyiben a szükséges lefolytatja a működési engedélyek kiadásával kapcsolatos elj rirásokat.
A korszerűsítéshatósági alapkövetelményei
A korsze hítéslvégző vtíllalkozó
o

Működtessenek 150-9001-9004 és AQAP-I 10/150 előírásoknak
megfelelő minöségügyi rendszermodellt.

. Működésük feleljen meg
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és alváIlalkozók:

a

JAR_I45 követelményeinek.

. A tevékenységük fo$atásához rendelkezzenek

a

HM KLH által

kiadott működési engedéllyel.

A légijármű a vákozlatás uíón elégítseki a típusalkatmassóg, íIletve
légialkalmas s óg köv etelnény eil

Légijárnű műszaki atkalmassága
A típus és légialkalmasságól csak

a fogalmakat leíró néhány jogszabályt említeném. A vizsgálati eljárások rendje nincs összeíiiggésbin a
korszerűsítési elgondolással. A minősítési eljárás jóváhagása, i típusalkalmassigi és légialkalmassági vizsgálat - mint hatósági feladat - már a
korszerűsítés ryakorlati megvalósításárrak szakaszáho ztartozik, A típusalvizsgálata csak egy a mrár kialakitott elgondolás glakorlai
megvalósítósa során végeáetö. A tégijárművek légialkalmasságát a HM
KLH minden egyes légiirármű esetében a típusalkalmassági bizonyífuányban leírtaknak megfelelő ótalakítós befiezésétkövetően vizsgálja.

A típusalkalmasság
21ll99E (){JL2l.) HM rendelet

,.

..25.§á.típusalkalmassági

leg uaf m u eprtes e megíele l-e :

vizsgálat célja annak megállapíüís4 hogy a

a) a nemzetközi elöírásoknak, hatrározatoknak, továbbá

b) a repülésbiáonsági követelményeknek.
26.§

A típusalkalmassági bizonyí§ ány igazolja, hogy a légijármű tí-

pusa megfelel a légiközlekedés biáonsági előírásainak.

.

33.§ A típusalkalmassági vixgálati eljánís megkezdhetö a típusválasz_

tá§t követöen,

a beszerzes elókészítése során,

2ll199E (K],2l.) HM rendetet 32.§
( 1

tetve

_

A Hatóság a típusalkalmassági vizsgálat sorrin - a gyáttlőval egezmegállapítja azoknak a ryiiri vagy üzemi vizsgálatoi<nak a kOiét és

)
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a tartalmát, amelyeket részben vagy egészben vizsgálata alapjául elfogad
és amelyek az alkalmassági bizonyítvány kiadásrára, illewe megtagadására

irányuló döntéshez szükségesek, ígl kiilönösen:
a) az any agv izs gáIatot,

b) a fárasztísi, szilárdsági és merevségi vizsgálatot,
c) a tömeg_ és tömegközéppont

mérést,

d) a gyari ellenőrző repülést,
(2) A Hatóság elfogadhatja a gyári ellenórzés, kísérlethivatalos jegy-

zőkönyvét is.

1995. évi XCV[. törvény 4ó.§

(4) KüIftildön gyártott légijármű, illewe légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz típusvizsgálata során az illetékes légiközlekedési hatóság elfogadhatja más állam hatóságának igazolását arról, hogy a típus a nemzetközi előírásoknak megfelel és a biztonságos repülósre, illetve rendeltetésszerű használaha alkalmas.

A légialkalmasság
1995. évi XCVIL törvény 48.§

(l) A légijármű rendeltetésszerű használatra való alka|masságát az
elsó üzembe helyezése elótt a gyrirtó egyedileg is köteles megvizsgálni és alkalmasságát tanúsítvánnyaI bizonyítani.
(4) A légialkalmassági bizonyíwány érvényességétaz illetékes légiközlekedési hatóság idószakos légialkalmassági vízsgálat után meghosszabbíthatja. A légialkalmassági vizsgálatot soron kívül akkor is el kell
végezni, ha a légijárművön a légialkalmasságot befolyásoló - külön jogszabáIyban meghatározott - javíLístvagy módosíüíst végeztek.

Működési engedély

A korszerűsítési elgondolás kialakílisakor figyelembe LelI venni a
potenciális végrehajtó (vállalkozó) képességeit,lehetőségeit, mely meghatarozó korlátja lehet a fejlesztésnek.

A vállalkozó

a

HM KLH által kiadott működési engedélyénekbir-

tokában végeáet csak az állami légijá,rművekkel kapcsolatos bármi nemű
tevékenységet az a lóbbi jogszabdlyoí alapján,( A működési engedély kiadásának feltételeiről most nem kívánok szólni.)
1995. évi XCV[. töruény 29.§

(l) A

légijármű és egyes légiközlekedéssel kapcsolatos eszközök

gyártásához, a javítrási és karbantartási tevékenység folytatásához az illeté-

kes légiközlekedési hatóságok engedélye szükséges.

Az illetékes légiközlekedési hatóság az (l) bekezdésben megha_
tározott tevékenységfolytatasának szakszerbségét, a szakmai szabáIyok be_
tartását bá,rmikor ellenörizheti.
(2)

2111998 (XIL21.)

HM rendelet

19.§

(2) A Hatóság összevont eljárásban minősíti a íövállalkozót és beszállítóit, ha a kért tevékenység follatása beszállítók bevonásával biáosított.
A működési engedély a vizsgálat összegzett eredményei alapján adható ki.
(3) Más beszállító alkalmazása esetén az engedélyes a szerződés meg-

kötése elótt ismételt hatósági szemlétkér azűj beszállító által vállalt rész_
tevékenység minősítésére.
(4) A Hatóság eltekinthet a beszállíónál történő helyszíni szemlétől,
ha a íövállalkozó hiteles okmányokkal bizonyítja, hog1l a vele kapcsolatban

álló szervezet az általa végzett résaevékenységremeghatrirozott követelményekkel rendelkezik.

Összegelve az elmondottakal a HM Kalonai Légügli HivatalJeladaíai alapvetően a korszeríísítésgllako a|i megvaüósíllisa szakaszóban je-

Ientkeznek. Többek közöa a vdllalkozó, a típusalkalmasság és az egles légijórmtívek kotszefiísíles uúínilégialkalmassógí minősítése sorón.
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A MINÓSÉG MÚSZAKI _ GAZDASÁGI
tEHEz A MJ -,24,HARCI HELIFoPTEREK
KOR§ZERU§ITESE FOLYAMAN
Tomolák Norbert

I

I. Bevezetés

A műszaki közgaalasági és minőségügli §zakernberuk egrurdnt
ruir több évtizede íófadozrrak olyan "mérési"módszetek
amelyek alkalnusah a minőség egyértelmű mérésére,
Mit ís éltürrk jelen esetben ezen a mínőségen:
A harci helikopter saját belső eredetíi jellemói együttesének az a ké

pessége, hogy kielégítseaz érdekelt felek követelményeit.

(A termék fogalmát definiálva:-hardver-szoftver-szolgáltatís-feldol-

gozott anyag.)

A következőkben a minőségköltségek meghatároását mint a mérés
egyik módszeret kívánom a teljesség igénye nélkül áttekinteni.
II. A Minőségköltségek és c§opoÉo§ítá§uk

A korszerűsítési program szemszögéből

a minőségköltségeket a &o-

vel kező csop orto kf a os zt halj uk:

Megelőzési költségek: jelel esetben minden olyan tevékenységnek
a költség- vonzata, amelyet a hibák lehetséges előfordulásának a vizsgála-tára,megelőzésére és csökkentésére, vagyis a minőseg fejlesztése
érdeké-ben a javító tevékenységekre fordítottak.

l, Tomolák Norbert okl, nk, ómagy, HM Beszorzé§i Hivalal cYFo, o§ztályvezetó helyettes

pL:
.

a megvalósítiis elötti minőségügyi tevékenységek költsége,

.

a korszeriisítés elemzésének költsége,

. az ellenőrzÁ tevékenységek végzesének költsége,
.
.

a

kivitelező értékelésévelkapcsolatban felmerült költségek,

a minöségüryi vizsgálatok, felülvizsgálatok költsége,

. a szakemberek képzésenek költségei, stb. pl.: ajelen konferencia
költsé8vonzatai.

Éft*etesi *afuég:
Ezek a megvalósított korszerűsítésértékelesénekköttségei.

pL:
. a beszerzett termékek, ellenőrzéseinek költségei,

.

a korszerűsítés folyamaüi,nak, ellenőrzésének költségei,

. végső vagy végtermék ellenörzésének költségei,

.

a termék minőségüryi felülvizsgálaának költségei (pl. berepü_
lések),

. speciális vizsgálatok költségei (pl. EMC),

stb,

Ezen kívül beszélhetiink még úgynevezett
Belsőhiba -költsé4ek - rőI.
Ezek jelen esetben a korszerűsítes megvalósíüása és amak tervezése
során elkövetett hibák költségei,
p/.., nem átgondolt berendezés elhelyezések, kábelezések, antennaelhelyezések, nem optimális berendezés kiválaszuísok lehetnek .,.,és

24s

Külsőhiba - köItségek - ről

Ezek már a korszerúsítéskiviúelezése után jelentkező hibák költségei.

pL:
. reklamációk,
. garanciák,
. stb...,.

A ryakorlat azl igazolja, hogy a teljes minősógköltséget azokban
az esetekben §ikerül c§ökkenteni, amikor növeljük a ntegelőzesi tevé
kenységekre fordított ráfordíbísokat, ezzel együtt természetesen a költségeinket.
DE-a belső és külső-hiba költségek ennek haására bekövetkező csökkenése lényegesen meghaladja az említett tevékenység költségná,fordíüísának növekedését.

Amegtakaríásontúlmenőenamegelőzésitevékenységeknövelé§e

minden esetben nagyobb felhasmálói megelégedettséget is eredményez és
eg;rben a konkurens termékekkel szemben kedvező helyzetet idéz eló.

Sajnálatos módon megállapítható, hogy jelenleg Maryarorságon a
minóségköltség fogalma idegen a vezetésnek.
azaz

Ezért a termék kivátasztósa, rendre a következők szerint
'örléník,
a íontosságí sonend a következő:

. mennyibe kerül?
.

elhaüirozás

!

. kiválasztjuk és beszrreuűk

. befolyások
. e$/éb téíryozők
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holoa a következőképen lenne optimlílis

. mennyibe kerül?

'elhaüíroás!
kiválasztj uk és beszereaük

. befolyások
. egyéb tenyezők

A befolyások alatt esetünkben, pl.
egéb tényezőkhöz többek

a műszaki, harcászati indokoltságot
között pedig a működteiési és karbantartrisi költségeket rendelhetjük ho zzá, Az utőbbiaY:ra a későbbiekben még
vissatériink, mert lehet, hogy az olcsóbbnak tűnő termék összességében

érthetjülq az

drágábbnak fog bizonyulni!?

Időzzünk még egy kicsit a minóségköltségek területén.

III. Minőségköltségek opúimalizálása és irányítása

A termék ráfordínísi költsége és értéke,_ jelen esetiinkben a harcérték, a termék tökéletességi fokának fiiggvényében változik. Mindezek a
tényezók azonban relativak, uaz aztjelentik, hogy értékükaz idő és hely
fiiggvényében változik. Más értéketképvisel Közép-Európában és pá..
Dét-Afr ikában vas/ a Távol_keleten.
A következő 1. sz ábra bemutatjaa termék ráfordítási költségének és
értékének,valamint a termék tökéletességi fokának összefiiggését.
I.saímúúbra

Tökéletes§éBi fokhoz tanozó érték

Tóké1.1.sé8i fot.léréréh.,
szúkú8c§ íáfordíli5i kól§é8ék

ö

x2

i

X1
Tökélet€sséBi

l00
fok

2A7

Az l.szúbra alapján megállapítható, hogy a termék tökéletességi fokának javítasáva| az értékekezdetben rohamosan (értsünk itt most ez alatt a
harcértéket), késöbb pedig egyre kisebb mértékben növekszik, Egy adott időszakban, bizonyos tökéletességi fokot meghaladó terméket, tehát bizonyos
képességekkelrendelkezö harci eszközt, jelen esetben a helikoptert a '?roc",
azaz az alkalmazók és kömyezete már nem honorálják megfelelően. A tökéletességifok eléréséhezszükséges ráfordítasi költség€k pedig épp€n itt növekednek igen nag;r mértékben, Ez egyértelműen vesztességgel jrár.
El kell döntenünk, hogt azXt e(x) - (x) vagy az Xz
e(x)

(x)

értéketakarjuk -e maximaliálni.

Megállapítható, hogy az e(x)-r(x) értékmaximalizálása rnindig nagyobb terméktökéletességi fokot erednényez, mint az arányának maxi-

maliálása.

Egyedi, illewe egfajta termék esetében ezt a gyakorlatot alkalmazzák.

A követkeókben tekintsük át egy termék minőségének ráfordítási költségeit a termék tökéletességi fokának íiiggvényében.(2, sz, óbru )

Kis tökóletessegi fokkal rtndelkező termék megelőzósi ós értékelesi költ§ége kicsi, hibaköltsége éppen ezért igen nagy. A termék tökéletessegi fokának javíásával a megelőzési és értékelésiköltségek növekednek. Tehát az említett költségek növelése által fedezett tevékenység
biztosítja a termék tökéletességi fokának növekedését. Ezálta| a hibaköltségek csökkennek. Ezek következményeképpen az összes minőségköltség
kezdetben nagyobb, majd egyre kisebb mértékben csökken. A termék tökéletességifokának további javítása a megelőzési költségek és értékelési

költségek olyan nagymérvü növekedésével jár, ami már az összes minöségköltség növekedését eredményezi.

24E

Ezt láthatjuk a következő 2. sz óbrán:
minó§é8
költség

össz€s

Hibakóltség€k

E

9

0

Yo

.

100

o/o

Ez a 2. sz ábru aú. fejezi ki, hory a tökéletes termék létrehoása végtelen sok költséget igényel, és taláIható ery olyan optimális poDt, rmeddig a megelőzési és értékelésiköltsegek növelé§e .z ö§§ze§ minóségköltség csökkenését eredményezi. Ennek az optimális pontrrak az eléréséig érdemes csak a minöséget javítani.

Aá

is láthaüulq hogy a jó minóségű termék előállítása a rossz

ségűnélkevesebb költséget igényel,

min&

A gyakorlat is azt igrzoltA, hory az optimális pont a jó tökétetessegi fokkal rendelkező terméktartományban tatálható, vagyis a diagram területének jelentős többségén a megelözési és értékelésiköltségek
növelése kevesebb költs€get igényel mint a hibaköltségek csökkenésével
elérhetó megtakaííás.
Tehát a köItségösszetevőket jelen esetünkben

hogl a

úg kll

kialakítani,

. termék és áz általa nyújtott "szolgóllatás.? minöségének növeke-

dése mellett összességük lehetóleg csökkenjen vagy szinten ma-

radjon,

,
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VAGY

'

a termék és az általa nyújtott "szolgóllotlis" íninóségjavításából

eredő értékváltozása a minőségköltségek növekedését meghaladja.

Ezt a tevékenységet, aa 1. sL ábra elemzésekor már említetttik.
Tehát a felső vezetésnek döntést kell hoznia az értékráfordítás op-

timaliálására!

Fel kell hívnom a firyelmet, hogy a döntés - elodázása, vagy elmaradása önmagában is döntésnek tekintendő! Mind a kettő súlyos anyagi következményekkel járhat!

A következő J. sz ábra avez,etői döntés folyamaííbnáját mutatja

A vezetói döntés akkor megfelelö ha

be.

^e

Ar

->l

IV. Az életciklü§ fogalma és költségei

A költségek elemzésekor röviden célszerii érinteni az életciklus költségeket is.

Az életciklus köItség, gyakorlatilag valamilyen termék, (szolgáltatás)
- kutatás, fejlesztés, ryrártás, működtetés, birtoklás, megszüntetés, kiselejtezés - együttes költsége.

A

vizsgálatok aá mutatjrik, hogy az összetett költséges rendszerek

általában úginevezett " beszetzési ne héuége k " miatt élettartamuknak csupán

kb. fele idejében üzemeltethetők (4,

sz óbra).

működési időtartam

javítási idötartam 1%

A javíóanyagok
beszerzesére fordított
idő

Tekintsünk bele ery pillanatra pl, egy

10 éves üzemeltetés

költségeibe

(5. sz. óbra)

kutatások
fejlesaések

a-§

6%

.t il§

B.S:e

§iÉa
:tutratása29%
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Általánosságban néuíikát az életciklus költségek alakulá§át. Ezt a
következö ó. sz. űru szemlélteli.

Költ§é8pk

Az úgynevezett K+F kutatási fejlesztesi költségek, asszimetrikusan az
ábra bal Óldalá,tl helyeáetők el. Ez esetiinkben a korszeriisíté§i projekt
előkészító költsége. Ha a tervezés sikeres ez a szakasz viszonylag rövid
idő alatt leállítható.

A berubázási ( beszerzési) költség itt a berendezések vrásárlásából,
alkatrészek vásártrásából beszerzeit termékek (szolgáltatások) rárábót, különb(iző oktakási, kiképzesi, rendszerbeállítási stb. költségekből tevődik össze. A
beszerzesi költségek általában a legmagasabb költségcsúcsot eredményezik.
Rövid idó alatt jelentős költségekkel kell számolnunk, ezért ez riasztóan
hathaú.

Az üzemelteté§ és karbantartás ( működtetési ) költségek eloszlása
ery kezdeti meredek növekedés után egyenletes, majd a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy az idó múlrisával növekvő tendenciát mutat(hat),
majd a termék megszüntetésével,kisel€jtezésév€l végetér(het). Kivétel az az
eset, ha a Termékfelelősségi törvény értelmébenvalamilyen joghaüás fűződikhozzá (pl. kártérítésiper stb.).

Mint az előzőekben miir említettem, ery termék (szolgáltaás) kiválasztiisakor fontos tényező az é|etclklus költségek vizsgálata.

Az életciklus köItségelemzés lehetóvé teszi, hogy a figyelmet a legnaryobb befoly:lssal bíró tényezőre lehessen ö§szpontosítani. A költ§€összetevók közül ugyanis a múködtetési költségek a legiellemzóbbek
és ezek mivel hosszútávon fennállnalq jelentik a legnapobb kiadást
A feladrt tehát a működtetési liöltségek (amely elérheti az életcik*át 75o/o-t is) csökkentése úry, hogy a lehető legiobb és

lus költségek

legfontosabb információt kapja (ielen esetünkben) a terTezé§, meít ez
jelentős költségcsökkenést idéáet elő hosszútávon.
Sajnos a jelenlegi magtarorsági ryakorlat során a költségeket
általában az első költséget jelentő árajánlat alapján elemzik Azt is
mondhatnánk, hory nem tudjuk mekkora a tócsa, amíg bele nem lépünk.
Hát akkor előtte próbáljuk megvizsgálni, amíg van náL lehetőségünk,

Az élelcíklushöl&égei ug,anb bón!íthalók!
Ne csak ajéghery csúcsát lássuk!

7.

sz óbra

Beszerzesi költség

Működtetési
költség

Es itt térhetnénkát röviden a

MEGBÍzrr.lrósÁc

temakörére.
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VA

megbízhatóság

Egy termék, jelen esetünkben konkrétan a beépítésrekerüló rendszerek (hardver -szoftver -szolgáltatás - feldolgozott anyag) egyik fontos
mennyiségi jellemzője a megbízhatóság.
Érblmezzükamegbíáatóságfogalmátakövetkező8.szábrasegítségével.

(up.§e.)

MEGBÍZE^TÓSÁG

A tnegbízhaüsóg egl glűjtőfogalom, ame|t

azt neghatfuozó képességek leítására szolgáL

a hasznólhatóság

és az

A megbíáatósági elemzések célja különböző megbíáatósági jellemzök meghaüírozása egy adott kömyezetben (miko és makro munkakömyezetben) és üzemeltetési feltételek között.
f,zért felhívnám a íigyelmet arra, hory a gyártő, szállító által m€adott megbízhatrósági jellemzők a jelen esetben nem fogadhatók el fenntartá§ok nélkül, ugyanis mós üzemelteté§i feltételek közé kerül a berendezés.

Veglük sona a nwgbízhatősőgi jellemzőket:
l .) Ilasználhatóság

- mennyiségi jellemzője a használhatósági tényezö
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Megkülönbözletünk

:

. belső használhatóságot

és

. külső használhatóságot (ez

:

belső használhatósáe

:

külső használhatósác

a működtethetőség)

1unr"a +

MTTR

MTBF
MTBF +MTTR

+ átlagos beszerzési

idő

Ahot az - MTBF - átlagos működési idő a meghibásodások között
-

MTTR - átlagos javítási idő

2.) Ilibamentesség

Az

a képesség,hogy a termék az előírt feladatait /munkáit adott mü-

ködési feltételek között,

_.

adott ideig ellátja.

*onliségi jellenEŐi:
MTBF - átlagos működési idő

a meghibásodások között

faktor - meghibásodási ráta (gyakoriság)

R(t) - hibamentes működés valószínúsége
F(t) - meghibásodás valószínűsége
3.) Karbantarthatóság

Az a képességea terméknek, hogy alkalmas

a karbantartrásra és javításra.

Jelen esetiinkben ez abetendezés kiválasaásánál

FONTOS tényező!

,

z55

4.) Karbantartás - ellátás kópessege

Az a képességea kaóantartó szerv€zetnek, hogy képes a karbantartó
munkákat elvégezni, munka és eszközkapacitással rendelkezik, Ez i§ költ-

ségtényező!

Ennek a képessegnek a kialakítása külön költségként jelentkezheü
ezért semmi esetre nem szabrd rólr megíeledkezni, figtelmel kívüI hagyni!

YI. Zárszó
Az előzííejezetek tühúberr, valamint az eddigi fejlesztésí törckvések
problémáiból tanulva, míat pL:
. FAK beépítés

. IFF - SSD

_

l20 beépítések

. KOBALT rendszer

. szIRoM
kell,

hog megviugtiljuk

progfamol
a konzeríísítesí

A tem elkészítésénél
_ is:
Jelléllenül vegtük

ket

még figlelembe a

következő

'

. Felelős döntést kell hozni az üzembentaíüís és tarthatóság idejéról,

. célszerű kiválasztani egy korszerűsítésíeszint kontingenst
. ne feledkezziink meg az energiarendszer terhelhetóségéról,
. szímoljunk

^z

elözöekben

már említett tartalék alkatrészek, ellen-

őrzóberendezések árával és beszerzésévelis, az oktatási és kiképzesi, rendszerbeállitási költségekkel!
és még nagton sok minden1

tek,

illet

amiríil a kollegók résdetesen mór beszél-

e beszélrríJognah

Es ezek után el tudjuk majd d6nteni hogy érdemes-e
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belekezdeni!

:

Zársző
A_z
9sészlar9l tudományos konferencia feltehetően a cétját elértg ha
ez segített a döntéshozóknak, és felfudj,ík használni az elhanfzoíakat,'

Külön megköszönöm a houászólóknak az értékes megiegyzéseket,
alnelye.\ ala yolatkoztak, hory nagyobb nyilvánosságot kelÉt iótna tapnia az általunk először szervezett kónferenóiának. Teáészetesen eryetéi

tó\ azTl is,_ hogy ha a MiG-29 típusúvadász repülőgépek kapcá lett
volna ilyen konferencia, akkor moit nem lenne eki<orúuza-vona a téma
kapcsán.

Azt is

megfontolandónak tartom, hogy a különböó üzemidők és a
[áll hasonlítani, és nem szabad
elhamarkodott döntést hozni, amely vezetés hatáskörében van ezért abba
be]eszólni nem tudunk, legfeljebb izakmai-tudományos érvekkel befolyásolni azt.
gazdasőryi szírnítísokatfeltétlenül ossze

Tazle lt Hö

lgeím, a raím !

Á magam részéról üdvözílőnek tartor4 hogl télfejöhetet, eglt íIyen
minden szempontbóI hasmos és énlekes konfetenőia Egyben bímm benne,

hogl a továbbíakban a haderő modernkűU *apcsaítbb hasonló konferencía is segítía üntéshozókat.
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Új feladathoz új logisztikát.

3

A Szövet§égesek Doktrínái a logisáikai ámogaüís elveiól, szereplér,öl, funkcióiról. II.

REsz.

1l

Logisztikai biztosíttís
úitroscsák Miklós,

Budaí István

Isoán

Nag,l

Sági

LászIó

A

Szövetséges erők mozgásának, manőverezeseinek műszaki üírnoga!ísához kapcsolódó nemzeti

lehetőségek.

A Magrar Köáársaság
nek katonafóldrajzi

cazdasagi tényezői-

értékelése.

MagyarorszÁg NATO tagságáLnak §tratégiai
szerepe az otszág

közlekedésében.

28

50

7l

§zaktörténet
Gyaramti

József

Hidegfeg5rverek, tűzfegyverek.( fejezetek
haditechnika

történetéböl).

a

8l

-

Tájékoztató
Turcsányi

Kiroly

A Magyar

tudományos élet központjában
Magyar Tudományos

Akadémia.

a
91

Tüdományos Konferpncia
(MI -24 harci helikopterek korszerűsítése)
Deczky

Sándor

Elnöki megnyitó + szerkesztőségi

Keszthelyi Gyula, Repülőgépek modrenizálásának
Rohács József
Baksa
):

{,

Kilmán

bevezeó. l00

elmélete. l0l

A harci helikopterek korszeríisítésénekáltalános

követelményrendszere.

l23

,

Juhász János

A harci helikopterek feladatrendszere és a
veliik szemben üímasáott követelmények a

NATo_ban.
Órári Cyula

Korszerü csapásméó helikopterck harcriszati-

technikaijellemzöi,alkalmazísi
Gausz Thmás

lehetöségei.'47

Harci helikopterek repülési tulajdonságainak
és az ezt megha!írozó

Székely Gábor

tenyeók vizsgá,lata. lEl

Az ezredforduló harci helikoptere a M1-24 ripusú

bázisán,

Urbón Jozsef

Javítás - élettartam-növekedés -

Kónya Laszló

A lű-24 típusúharci

helikopteek fegyver-

valósult korszeriisítések
Orattecz JózseJ
Rohócs József
Yarga

Gyötgl

Tomolá,k

Norbert

áttekintése.

Harci helikopterek infravörös

csökkentése.

l92

korszerüsítés. l99

rendszerenek fejlesztési elvei, az eddig meg-

Kováts Laszló Dezső,

l33

sugrirzásának

A HM Katonai Llgügyi Hivatal

légijármű-

2l5
22l

vekkorszerüsí€sévelkapc§olatosfeladatai.
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Gondolatok a minóség műszaki-gazdasági
elemzéséhez a M1-24 harci helikopterek
korszeriisítésefolyamán.
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Zátsző

Szerkesztőség: 1395. Budapest Lehel u. 4l.
Bp. Pf .: 423 (felelös szerkesáö)
I{Ní:252-95
Telefon:
MH Logisaikai Fóigazgatóság
§zedés:
MH 1. Logisztikai Támogató Dandár
Kiadja:
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