
AMI-24 TÍPUSÚ HARCI HELIKoPTEREK
FEGYVERRENDSZEREINEK FEJLESZTÉ,SI ELVEI,
AZ EDDIG MEGV,ALÓSULT KORSZERÚSÍIÉSOX'

ÁrrnxnvrÉsE

Kónya Lószló l

4 NATO-ba töríénő íelvételünk óla egyfe nag1lobb nyomás nehe-
zedik a honvédség kijelölt erőire, a honvédség vezeőizerveíri, a kornuíny-
z9tr9, ltog 1 megváItozott körüIményeknek megfeleően mind teljese'bb
értékű tagiávlí váIjunk ennek az új kalonai szövetsé?nek. Az elvirások
:"r"*.k az új uövetséges partnerek felől érkeznek, hanem az orsztíg
lakossága is jogosan vórja eI, hogl az ország védelmi képességének ma-
qas sz!2te1 tqrtúsq valóban jöjjön létre a közpénzehbőI, iz egíe navekvő
h onv é ds é g i kö lts égl etés bőI.

_ Amint azt tudjuk, a repülős szakember, legyen az műszaki vagy hajó-
zó, az EMBER, a GEP, a FELADATRENDSZ-ER hármasában el'napiOt
napra dolgozik. Ebben a hármasban bármelyik tényező drasztikus megvál-
toztatása 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"$1 adta lehetőségek nem voltak adoílak az eivárásoknak megfe-
lelően. Tehát megáIlapítható, hogy a technikai oldal indikálta a változáso-
kat és, igy nem tudluk - objektiv körülmények miatt - üZemeltetni a helikop-
tereinket..Igy történhetett_ meg az a szomorú dolog, hogy néhány helikopter
volt csak hadműveletileg hadrafogható. Tehát drasztikuián módósu]tak téch_
nikai oldalról a lehetőségeink és ez magával vonta az elvárások módo-
sulását is. Senkit nem vontak felelősségré mert nem 80 %-os a hadműve-
leti üzemképesség. Természetesen ebbén a he|yzetben az ember is válto-
zott hozáállásában., képességei tompulásában, Ezt a periódust egy hul-
Iámvölgl aljának tekinter?L Jelenleg pedig a feladatrenászer váItozott meg
nagyon egyértelműen a NATO-ba történt belépésünkkel, amely szüki
ségessé teszi az ember és a technika ismételt megváltozásáí immáron poz-
1tiy irinr$ Ha létrejönnek a temezett váItoúűk, ebbőI a hullámvilgy-
bőI kiemeIkedhetünk.

l. Kónya LászIó mk, alezr€de§, MH LEVK (Légierő Vezérkar) Logisáikai csoportfónök§ég
fegyv€rzetlizemb€ntaró mémök
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Amint azt tudjuk, az elmúlt évtizedben végbement pénzügyi-finan-
szírozási gondok a honvédségnél nagyfokú szelekciót eredményeztek. Csak
azok a technikai eszközök maradnak és fognak maradni, amelyek har-
cértéke, technikai lehetőségei megfelelnek a jelenlegi feladatrendszerben a
velük szemben támasztott magas követelményeknek, és amelyek tovább
fejlesáésével, modernizációjával elérhető, hogy még egy ideig megfelel-
jenek az elvárásoknak.

Ebben a megközelítésben a M|-24 típusú harci helikopter lehetőségei
jónak mondhatók. A típus első pétdányai l978-ban érkeztek meg Magyar-
országra, majd, az azí követó években leszállításra került a jelenlegi heli-
kopter-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
járnL Természetesen nem a teljesség ígényével, de a suímomrafonlosnak
ítéIt tlolgokat részletesen kicmelnérn Az eglik ilyen téma a MI-24 lipusú
hlrci helikopterek fegnerrendszereinek fejleszíési elvei, a mdsik hason,
Ióan érdekes terüIet az edtlig meglalósult, áItalam megismert MI-24-es
harci helikopíer feglverrendszere korszer űsítés éne k rövid számbavéte le,
átlekiníése.

A honvódségnél és áItalában a hadseregeknél alkalmazott harci
eszközök alapvető és elsődleges jellemzője, hogy a kapott célt milyen
hatasfokkal képesek pusztítani. Ez a képesség fiigg a technikai eszköz ener-
getikai rendszerétől, fegyverzetének minőségétől és a kezelőszemélyzetet
segítő navigációs, kommunikációs és önvédelmi eszközök technikai szin-
vonalától. Ha alaposan szemtigyre vesszük a pusztítóképesség ezen három
összetevójét látható, hogy egy megépített helikoptemél az energetikai
rendszert lehet átalakítani a legnagyobb költséggel, ez ráadásul kétséges,
hogy a ráfordítások arányban állnak-e a kapott plusz képességekkel.

A másik két összetevő - tehát a fegyverzet minőséges és a hajózó-
szemétyzetet segítő eszközök technikai színvonalának emelése - kisebb
mértékű átépítéssel jár. A mikroelektronikai elemek alkalmazásával, kis
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tömegű, nagyon okos berendezések felhasználrásával kiválüatók a MI-24
típusú harci helikopterek 60_as években kifejlesáett és a 70-es években
összeszerelt fedélzeti rendszereí, tgt a helikopter, a hajózó személyzet
valóban új.képességeket kap. tzeki fejlesaésik t6tU tepcsőben is Óeg-
valósíthatók, íry a költségek megoszthatók,

A továbbiakban a lvíI-24 típusú harci helikopter fe5rverzetével
kívrinok foglalkomi.

A MI-21 típusú helikoplet 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 meg-
lsmert) 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 legsok-
oldalúbb 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
típusú géppuska szolgál, amely a nagy tűzgyorsasága miatt viszonylag kor-
látozott élettartamú. A 8000 lövéses élettartam gondos üzemeltetés mellett
l0.000 lövésre kitolható. Úgy néz ki, hogy ezá beépített rendszer tovább
nem fejleszthető, így múködik jól. Előnyére szolgál, hogy a norvégiai
NAMMO lőszeryyártő cég új típusú gyújtó 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 elsőlép-
csős 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 típusú fegy-
verekhez használatos hüvelyekkel történő összeszerelését. Tájékoztatom a
konferenciát, hory Magyarországon is folynak vizsgálatok éppen a MI-24
típusú harci helikopter JAK- l2,78 típusú géppuskájához történő adaptáció
títrgyában.

Ennyit a beépített géppuskákól. 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 áll-
nak rendelkezésünkre, illetve közülük vannak olyanok is, amelyek tiee-
meltetése fokozottan balesetbeszélyes, így alkalmazásukat belső rendelet
tiltja.

Nem ifát Yútotí rakéíaíeg,velrendszer:

l indító blokkok, nem irányított rakéták,

. ffiggesáő berendezések,

. célzó készülék,

. tűwezérlő müszerek.
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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 típusú NIR rakéták vásarlását nem tervezik, A
nagyobb kaliberű 80 mm-es űrméretü rakóták még hosszú ideig megfe-
lelők lennének, azonbarr csak a helikopter-park egy részére alkalmazha-
tók. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a kiadott bületinekben
megfogalmazott átalakítások után - amelyek egl részét csapat 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 beszer-
zéséről is.

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 olvasha-
tók. A MI-24 típusú harci helikoptereknél talán ezen a terüIeten van a leg-
nagyobb lemeradás a jelenleg korszerűnek mondott vary a korszerűsített
harci helikopterekhez képest.

Ez a fegyvet rendszer jelenti a MI-24-es harci helikopter fö fepver-
zetét az ellenséges páncélozott célok leküzdésekor. A jelenleg alkalmazott
modemnek mondható, hangsebesség feletti csúcssebességgel repülö raké-
áink 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,rrcél-

törő képesség növe|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 ké-
pességek birtokában már könnyedén alkalmazhatók a TOW rakéták külön-
böző típusai, vagy egy másik rendszer alkalmazásakor a Hellfire rakéüík.
A i§íI-Z4 típusú harci helikoptereknél egyáltalán nincs megoldva az aktív
önvódelem eszközeivel egy levegőből támadó másik helikopter, vagy egy
repülőgép táma.lisának elhárítási képessége. A következő képen bemu-
tatom 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 felépített kettős indítószerkezet a MIS-
TREAL ATAM rakéta, amely egazon a levegő-levegó típusú rakéták
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
láthatóságot saját maga részére biztosítani, így emelkedésbe kezd.

B o mb ázó fe glv erre nd s ze r :

. bombatestek, gyújtók,

' céIző berendezések, paraméter adók,

. szárnító-megoldó blokkok,

. ffiggesáő berendezések, élesító eszközök.

Végiil a MI-24 típusú harci helikopter bombázó fegyver rendszerét mu-
tatom be. Amint azt tudjuk, a harci helikopter létrehozásának körüI-
ményei a 60-as évek végén és a 70-es évek elején indokolkík a csata repü-
lőgépek bombrázó képességének bizonyos fokú átörökítését a harci heli-
kopterre. Ez a szándék vezetett el az ott alkalmazoft rendszerek szinte tel-
jes adaptációjához. A rendszer különben most isjól működik, a graviációs
bombák dobása meglehetős pontossággal elvégeáető. A jelen körülmé-
nyek nem indokolják g yzg4élyes eljárdsi mód alkalmazását, ígl a meg-
Iévő, de zőrolt hagtomínyos bombók alkalmazásálól eI kell tekintenünk.


