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A modernizálá§ §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 képességének növelése is alapkövetelménnyé vált.

Léteznek azonban külsó körülmények, elvárrisok is, amelyek elsősor-
ban 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 össz-
fegyvememi 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 céIkéat a utjes nappat-
éjjeli 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 har-
ci he l i koptere kke l s zemb en.

Tekintettel arra, hogy ery nagy értékű harceszközíől, valamint drága
pénzen kiképzett iizemeltetóiról van szó, indokolt a helikopter aúlélő képes-
ségének ésszerű növelése

Más NATO tagállamok kijelölt alakulataival, valamint vezetési rend-
szereivel 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
egyszerűsítését az optimális hat{í§fok elérése érdekében (multifunkcionális
display, head-up display, sisakcélzó készülék, GPS),

A korszerúsítés várható előnyei

Minden repülöeszköz meglehetősen nagy javítási, kiszolgálási, üze-
meltetési infiastrukturát igényel. A korszerűsítéssel elérhető a meglévó
harci helikopter park és a fent nevezett infrastruktura hadrendben tartásá-
nak idóbeni kitolása. Hosszabb idő áll rendelkezésre a típusváltás, besz€r-
zés 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 korszerűsítés alapfeltételei

A korszerűsitést elvégezni csak abban az esetben érdemes, ha annak
eredményét meghatározott ideig élvezni is tudjuk. Ennek alapjárr gyári
felülvizsgálás, illewe szükséges javítások után a modemiálásra tervezett
helikoptereket legalább 10_15 évig célszerű hadrendben taítani, Az áta-
lakításnál 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 optimalizálásá-
nak, mint pl. a viszonylag magas sebesség, erős páncélvédettség, a fegy-
veízet variálhatósága és a jelentős tűzerő.

A modernizálás legfontosabb követelmónyei

A már előzőekben említett gyriri felülvizsgálatok, illeWe üzemidő
hosszabbítasok eredményeként a Magyaí Honvédség igényeinek meg-
felelő 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 mélységűnek kell 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 képes-
nek 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 kül-
ftjldi szimulátorok alkalmazását,

Gazdasági szempontok

A korszerűsítés tervezésének megkezdése elótt a tárcának ismemie
kell a meglévő, illetve tervezett anyagi eröfonásokat. Szükségesnek lát-
szik megvizsgálni a lehetséges pénzüryi konstrukciókat, a hazai ipar
részvételének lehetóségé! illetve az eszközök vagy a szolgáltaüís áruval



vagy munkával történő ellentételezésének lehetőségét. E területen nem
elhanyagolható a kiszolgáló, teszt, trenázs berendezések beszerzési költ-
ségeinek az összköltségben viselt hányadrinak elviselhetö szinten tartása.
Megfontolandó más országokkal együttes beszerzés lehetőségeinek
felderítése akár 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 naryságá-
nak, lehetséges alkalmazísi körülményeinek, szervezeti stíukturájának
meghatározása.

Feltétlenül szükséges az alegységek önálló alkalmazásárrak struktu-
nilis 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 repüló-
téren kívüli infrastruktuníja.

A korszerüsítésnek együtt kell jránria a feryverzet alkalmazhatósigá-
nak kiszélesedésével, a fegyverzeti variációk gyors cserejének képességé-
vel. Egy ilyen értékü harceszköz, 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|, bele-
éfwe az AWACS+ is. Firyelembe kell vennünk egy költséges modemi-
átásnál az új típusok várható beszerzesi idejét, hadrendbe állítását, hiszen
eddig az időig a jelenlegi harci helikopterekkel kell biaosítarri a folyama-
tos harckészséget.
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A konzerűsítés racionalitása

Egy olyan harceszköz van hadrendben a Maryar Honvédség köte-
lékében, amely nagy űzerejű és viszonylag alacsony nífordíuással korsze-
rűvé tehető. Egy ilyen eszköz birtoklása lehetővé teszi azt, hogy a majdan
lebonyolítandó típusválásra elegendö felkészülési idő 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 korszedisítés nem 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 korsze-
rűsödésé! 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 viszo-
nyok köá harcba vethető technika birtoklásával érezhető mértékbenjavul
a Magyar Köztirsaság önvédelmi képessége, mint nem NATO tagállamok-
kal szomszédos országé, Jelentősen megnövekedhet nemzetközi szerep-
vállalásunk az ENSZ, EBESZ és NATO műveletekben, nemzetközi gya-
korlatokon, mint egyenrangú partner. Nem mellékesen közelíthetiink,
illetve alkalmazkodhafu nk a NATO-ban megfogalmazott követeIményekhez.

Az ezredforduló harci helikoptereinek fő harcáczat-technikai
ismér,vei (a korszerűsítés keretein 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 ki-
lövésre kerülő fegyverzeti anyag alkalmaáatosági sokréűsége, a korszedí
tíizvezetési rendszenel együtt lehetövé teszi a leÉetséges célÖk széles ská-
lájának 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 zavar-
lé!9!tség és zavarási képesség területén. A becsapódási élótképességet
feltétlenül fenn kell tartani, illétve pl, merev futóművek alkalmazásával
növelni azt. Szükséges a telepítendő berendezések kisugárzási teljesít_
ményét alacsony szinten tartani (hő és nídióelektromos). 

-

A korszerűsítés során a helikopter jelenlegi manőverező képességét
ésszerű mértékben javítani szükséges, mind a gyorsulás, mind a magasiá_
gi tartomriLrryok, mind pedig akció rádiusz területen. A manőverező i-épes-
séghez sorolható még a már korábban említett éjjel-nappali alkalmazható_
ság, előkészítési idő és infrastruktúra igény,

A korszerűsíte§ után kívánatos fegyverzeti és avionikai jellemzők

. Földi céIok ellen a meglévő fegyverzet bövítése, a géppuska kiváltása
gépágyúval vagy 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 távolság-
mérővel.

E komplexum szímítogépen keresztül a navigációs rendszerrel egysé-
ges egészet kell, hogy képezzen. A komplexum rávezető rendszerének
alkalmasnak kell lennie különbözó típusú irányított 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 védettséfmel-
lett szükséges növelni az alkalmazható aktír. eszktizOk, elsősorban zavaró
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berendezések mennyiségét és alkalmaáatósági lehetőségeit (rádiótech-
nikai, e|ektromágneses, infra). Itt kell megemlítenünk a lokátor besugár-
zás, illetve rakéta indítás veszélyjelző berendezés telepítesének szük-
ségességét,

A fenti gondolatok,nem levegőből kapoltak, hanem léteű és a
Maglar Honvédség saímára elérhető korsurűsítési trendek - úgl minl
az Itael düal kidolgozott, az orosz-fraacia kooperócióban lélező -
alapjdn sziilettek és reményeím szerint azok teljes, illetve részbeni meg-
valósultísóra nem keII sokóig vfununk,
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