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A LóSZERKÉSZLETEK El.ElrzÉ,sr

A Maglar Honvédség (MH) haditechnikai fejlesztésének érdekében
elkészült a 20l5-ig szóIó hosszú tóvú haditechnikai fejlesztési és korsze-
rtísítési program, anellnek tükrében és szemes részeként szükségessé
vdlik az MH lőszerkeszletének korszeríhítése is.

A korszerűség és a korszerűtlenség megítélése érdekében elenged-
hetetIenül szükséges a lószerkészletek mennyiségi és minőségi (technikai
állapot, szavatossági idő, hatékonyság stb,) elemzése.

Az elemzés során csak a haryományosnak t€kinthető lőszerkészletek
rnegítélésére kerül sor, így nem értékelem az irányitott páncéltöró- és lég-
védelmi rakéta készleteket.

l. Az MH lőszerkószletének mennyiségi és minőségi mutatói

A lőszerek mennyiségi analízise során figyelembe kell venni, hogy a
jelenlegi készletszintek a Varsói Szerződés keretében a Magyar Néphad-
sereg részére meghatározott támadó rendeltetésű feladatok végrehajtásá-
hoz szükséges lószermennyiségen alapszanak, mIísrésá pedig a MH 1999.

március óta a NATO teljes jogú tagja.

1,1, A lőszerkészletek mennyiségi mutatói

Jelenleg a MH lőszerkészletével, melynek megoszlását az l,sz
graJikon mutatja, úgy számolunk, hogy az a NATO 30 napos készletkép-
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zési elvének megfelelő mennyiség, azonban 20O0.agusztusában kiadásra
keült a NATO új készletképzési elve (Bi-Strategic Command Stockpile
Planning Guidance 2000 - Két Skatégiai Parancsnokság Tartalékkészlet
Tervezési Útmutató 2000), amely a feltételezett hadszíntéren taláIható cé-
lok megoszásán alapszik, Ezek alapján elképzelhető, hogy a MH bizo-
nyos lősz€rtípusokból nagy mennyiségű felesleggel, míg más típusokból
esetleg hiánnyal rendelkezik. A készletképzési elvek MH-ra történő alkal-
mazrisáig a jelenleg is érvényben lévó normatíviik alapján kell a MH ló-
szerkészleteinek mennyiségét sámvetni.

A lószerkészletek javadalrnazásban vannak számvetve, amelynek
alapját az egy fegyver uán biztosított lószermennyiség képezi, Az MH lő-
szerkészlet képzésének elvei szr;íint az esz,közök uán sámított lőszerfaj-
tákból felhalmozási készleteket kell létrehozni, amelyek biztosítjrák egy
esetleges védelmi hadművelet során a harcoló csapatok löszerfelhaszná-
lási szükségletét (kb. védelmi hadműveletre elegendően).

A jelenlegi üís7erkesflet-képzes elvei alapjdn kialakítolt mennyisé-
geket tíglekmbe veve megdllapítható :

. a lószerek mennyiségi mutatóit tekintve az elóírt szerint biáosíto§;

. egy löszertípuson (pl.: 125 mm-es harckocsi lőszer) belül bizo-
nyos fajtíkból (pl.: l25 mm-es űrméret alatti páncéltörő lőszer)
hiányok mutatkoznak, azonban.helyettesíthetök más lőszerfaj-
tákkal (pl.: 125 mm-es kumulatív lőszer);

' a mennyiségek elóírt szinten tartásához a gazdasági feltételek
(költségvetés, hazai hadiipar stb.) nem állnak rendelkezésre.

Az utóbbi években lecsökkentek a kiképzési lőfeladatok szrá,rnai,
kevesebb lett az ilyen célra felhaszruílt lőszertípusok (lószerfaják) mennyi-
sége, de ennek ellenére új lőszerek beszerzésére minimális költségvetési
fedezet jutott,

Ennek következnrénye, hory a foryrisok pótlása nem történt meg és bi-
zonyos lőszerfaják esetében kritikus helyzet alakult ki. Ezek az aldbbiak:

. kézigránátok,

. l22 mm önjáró tarack lőszerek,



r 152 mm D-20 ágyútaraok lőszerek,

. PG-7, PG-9 lőszerek,

. PG-15, OG-l5 lószerek,

. l25 mm harckocsi á9ó lószerek,

. jelzőtöltények.

Uj problémaként jelentkezik az orosz államadósság fejében be-
szerzésre került BTR-80A harcjáLrrrűvek 30 mm-es gépá5rujának kikép_
zési lőszerrel történő elláüísa.

A pótlrisok végrehajására anyagi okok (költségvetési alulfinanszíro_
zottság) miatt a közeljövóben sem kerülhet sor, ezért sürgősséggel el kell
végemi a MH lőszerkészleteinek az új NATO követelmények alapján tör-
ténő meghatároását, amelynek során láthatóvá válik, hogy nerrr minden
lőszertípusból és fajtából szükséges fenntartani a jelenleg álrendelt kész-
leteket.

A védelmi koncepció jellegébóI adódóan megváltoáak az egyes lő-
szertípüsok €rymáshoz viszonlrított arányai, íry a csapatok lőszersziikség-
lete eltolódik a légvédelmi-, repülő- és páncéltörő lőszerek irrányába. Ennák
és a NATO elveknek megfelelően a szükségleti számvetéseket is át kell
doIgozni.

1.2, A lőszerkészletek minősógi mutaüíi

A mennyiségek meghatározásakor feltétlenül figyelembe kell venni
a lő,szerek minőségi mutatóit. A minőségi mutató egyik alapvető össze-
!evöj9 a kors. zerűség foka. A MH összkészletébón lévó lőszerfajták
közül csak mintegy 20 % mondható korszerűnek, míg a döntő több;ége
1 ]!;e9 e_v9t színvonalát képviseli, az akkori kOvetélményeknek meg-
felelő hatékonysággal.

. 
A_ lőszerek hatékonysági mutatói nagymértékben befolyásolják a

szükséges mennyiség meghatrároását, mivel a hatékonyság fokozáiával,
jóval kevesebb (30-50 %-al is) lőszermennyiség is elegéndő azonos fela-
datok megoldására.
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A minőség másik mutatója a lőszerek technikai állapota, melyet
alapvetően befolyásol azok életkora. A MH lőszerkészletének kor szerin-
ti megoszlását az l.sz táblázat mutatja.

Jelenlegi lőszerkészleteink mintegy 80 %o-a20 évnél fiatalabb, a többi
20-50 év közötti, azonban ez az arány csak abban az esetben felel meg a
valóságnak, ha nem a lőszerek beszerzési idejét vizsgáljuk. A lőszerek
beszerzési idejét tekintve az arány úgy alaku!, hogy a készletek 62oÁ-a20
év alatti, 10 %-a 21-25 év közötti, míg a fennmaradó része 25-50 éves (lásd:
2.sz grafikon). A valóságban figyelembe vesszük a Iőszerek minőségének
egy másik nagyon fontos mutatóját, a szavatosságot, amelyet a gyártó
üzemek években adnak meg. Ezek áItalában az alábbiak:

' lövész lőszereknéI25 év1 (20-25)

'tüzérségi, harckocsi és páncéltöró lőszereknél 20 év. (l5-20)

A szavatossági idő általában az eryes lőszerelemek elöregedési ide-
jétől fiigg, többek között a lőportól, robbanóanyagtól, a gyújtóktól stb,

Az alkatelemek többsége cserélhető, így a lejárt szavatossági idejű
lőszereket fel lehet újítani, át lehet szerelni. Az MH is ezt a módszert alkal-
mazta, mivel nagy felhalmozott készletek állnak rendelkezésre és ez a
megoldás kevésbé költséges,

A felújíás és átszerelés területén is nagy lemaradás tapasztalható,
mivel az elmúlt évtized során a MH létszáma és technikai eszközeinek
mennyisége drasztikusan csökkent, ezzel egyidőben központi tagozatú
lőszertároló bázisok szűntek és szűnnek meg és az így feleslegessé vált
készletek megsemmisítése vált elsődleges feladattá a tárolás szűk kereszt-
metszetének csökkentése érdekében. Azonban a megsemmisítési feladat
végrehajtására is csak szúkös kapacitás áll rendelkezésre, így a jelentegi
megsemmisítési ütemmel számolva a felesleges készletek mintegy 30 év
alatt kerülhetnek megsemmisítésre.

További gondot okoz, hogy a kumulatív elven működő és az elégő
hüvelyű lőszerek felújításához, illetve átszereléséhez nem rendelkezünk a
szükséges technológiával (dokumentáció, megfelelő gyártósor). A tiizérsé_
gi, a harckocsi és a páncéltörő lőszerek esetében az MH felújításra ren,
dezkedett be. Ilyen módszerrel a felújított, illetve átszerelt lőszerek sza-
vatossági ideje egy újabb ciklusidóvel megnövelhető.



A minóség további befolyásoló tényezője a lőszerkészletek tárolása.
A lőszerkészletek mintegy 20 %-a a különböző csapaaagoutokban 80 %-
a központi szakraktdrakban található. A központi Szakraktáíakban árolt
lőszerek technikai állapota, a tárolás minósége megfelel a követelmé-
nyekrrek, de egyre nagyobb gondot okoz a tárolókapacitás csökkenése mi-
att a tarolás körülményeinek megfelelő szintű biztosítása. Jelenleg még a
lőszerek folyamatos karbantartásával, ellenórzésével a megfeleló minő-
ség biztosítható.

A csapattagozatban árolt lőszerek igénybevétele nagyobb, a tárolási
feltételek a raktárak 60 oÁ-áná| nem érik el az elóírt szintet, így az ott tárolt
lőszerek minősége, öleg a nem hermetikusan zárt csomagolással ellátott
Iőszerek (nem lövészlőszerek) tekintetében rosszabb a központi készletű,
lószerekénéI. Ezért szükséges a lőszerek műszaki állapoának folyamatos
figyelemmel kísérése és a leromlott műszaki állapotú lőszerek bevonása és
cseréje a hadrafoghatóság folyamatos biztosítása érdekében.

Ezeknek a folyamatoknak a következetes végrehajtásával lenne biz-
tosíthaló az MH lőszerszükségletének - a legkísebb anyagi ráfordíttíssal
- a minimálisan elégséges szinten tarlása

A költségvetési támogatás hiánya miatt a lőszerek csereje évek óta
húzódik és a lőszertípusok mennyisége az idó múlásával egyre nő, ami még
több anyagi ráfordítást fog igényelni.

Összességében megáltapitható, hogy a mennyiség és a minőség ana-
lízise egy egységet alkot, a lószerek mennyiségi és minőségi mutatói szo-
ros kapcsolatban áIlnak egymással, egymástól elválasáhatatlanok. A szük-
ségletek meghatároásánál mindig figyelembe kell venni a rendelkezésre
álló lőszerek jellemzőit, hatrisadatait.

2. A lőszerek technikai állapota

Egy haditechnikai fejlesztési és korszerűsítési program kidolgozását
meg kell, hogy elózze egy olyan felnrérő elemzó tevékenység, amely reális
értékelést ad a meglévő haditechnikai eszközök és anyagok helyzetéről,
technikai állapotukróI, rendszerben tarthatóságuk feltételéról. Ezt a
felmérést a lőszerek esetében is el kell végezni, hiszen ajelenlegi technikai
állapotuk alapján lehet csak eldönteni az MH lőszer_korszerűsítésével
kapcsolatos kérdéseket, annak szükségességét, sorrendiségét, időbeni üte-
mezé§ét és természetesen költségkihatásait.

l09



Ezen prioritások kialakításához a lőszertechnikai szakanyagok
vonatkoásában egyfajta elemzés szükséges,

Az elenués tárgtál az alábbi lőszercsoportok képezik:

. lövész lőszerek;

' ttizérségi (aknavető, páncéltörő, sorozatvető) lőszerek;

. harckocsi lőszerekl

. légvédelmi lőszerek;

. PG-OG típusú lőszerek;

. repülő fedélzeti lőszerek.

A lőszercsoportok szizalékos és a készletek kor szerinti megoszlrisát
az l-2.sz grafikonok szemléltetik.

2.1. A rendszeresített lő§zerek szavatossági iileje

A gyártási éltól sámolva a löszerek szavatossági ideje lőszertípustól
és konstrukciótól fiiggően változik; áttalában 10-25 év között, A pirotech-
nikai anyagoké általában 5_10 év.

Ennek megfelelően - a végrehajtott átszereléseket és új lőszerbe-
szerzéseket is firyelembe véve _ az MH lőszerkészlete mintegy 33 oÁ-ának

szavatossága 1995-ig, 47 o/o-ának szavatossága 1996-2000 között lejárt.
Mindössze 20 %-a tartható javítás, felújíLís nélkül 2000 uüín is rendszerben.

A lószerek szavatossági ideje brázisjavítrással, illetve átszereléssel hosz-
szabbítható meg. A bázisjavíás 5-10 év szavatossági idönövelést, az át-
szerelés általában újabb szavatosstági ciklusidőt biztosít.

A javíás költsége általában a vételár 30-35 %-áig terjedhet, míg az
átszerelés 50-'10 % között ingadozik. A lószerkészlet műszaki állapota
alapján l995+öl fokozódott a javítísi igény, melynek végzésére ipari
hátérrel nem rendelkeánk, felfuttatrisa pedig nagyon költséges.
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^ 
A javíüís9k csak néhány lőszertipusnál keültek végrehajtásra, mivel

a feleslegessé váIt, illetve rendszerben nem tartható lószók megsem-
misítóse került €lötérbe és az eg,etlen MH alárendeltségbe tartozó üzem
kapacitása nem tette lehetővé ezen feladatok párhuzamoJ végzését.

2.2. A lőszertípusok rendszerben talthatóságának megítélése

, Az egyes lőszertípusok iendszerben tarthatóságrinak, illetve rendszer-
ben tartísának megítéléséhez elengedhetetlenül szü[séges a szavatosság és
a teghnikai állapo! ezen belüI a lószerek korrinak vizsgálata.

Az MH lőszerkészletének kor szerinti megoszlását (2.sz. graJikon)
összességében vizsgálva megállapítható, hory tO év alatti életkóru-lőszjr
csak minimális mennyiségben találharó fuísd: I.sz űbhízat), amely első-
sorban lövész_, tiizérségi, légvédelmi és repülő fedélzeti lőszer. Á döntő
többséget a 11-15 éves (40 o/o) és a 16-2Ó év közötti éle*oru lőszerek
teszik ki, arnelyek a szavatossági idejük végén járnak, illetve tulhaladták
!| lw j1viUts7 átszerelést igényelnek. Ide soróhatók még a 21-25 éves
(l0 o/o) lőszerek, míg a lőszerkészlet többi része ennél öregébb, azonban a
41-50 év és 5l év feletti lőszerek elsősorban csak lövész-,-ttizérségi és re-
pülő fedélzeti lőszerekből áll.

2.2.1. Lövészlőszerek

A MH lőszerkészletének 16 Yo-a lövészlőszer (lásd: l.sz grafikon).

A lövészlőszerek döntő többségét, mintegy 66 %o-át a 7,62 mm-es
löszerek teszik ki (Iásd: 3.sz gra!i*on), Ezen i6szertípus alapvető űrmé-
retnek számít az MH-ban, hiszen a kéáfeglverek (gépkarabély, géppuska,
távcsöves puska) ezen lőszertípussal műkOánek, - -

A 14,5 mm-es géppuska lőszerek (l5 Y) az MH-ban rendszeresített
páncélozott szállító harcjri,Lrművek (BTR-SO) fö fegyverének lószere.

A lövészlőszerek életkor szerinti megoszlását a 9.sz grartkon szem-

25 évnéI fratalabb, varyis a szavato§§ági időn b€lül van. Nem elTanyagol-
ható az a tény sem, hogy a löszerek 40 %-a 11-15 év közOtti életkonil ien-
delkezik, ami jelentös szavatossági idő tartalékot jelent.
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A
miatt:

A lövész kategóriájú lőszerekrrél a felújíási (átszerelési) folyamat
nincs meg, így a szavatossági idő növelését az anyagok tárolási felté-
teleinek javításával - hermetikus csomagolással - lehet növelni. A lövész
lőszerek (7,62 mm - 14,5 mm) a rendszeresített légcserementes csoma-
golásban hosszú ideig megbízhatóan tárolhatók (30-35 év).

lőszerkészletek cseréje (rissílése) nincs megoldva az alábbiak

. az utóbbi években az MH-ban végbement szervezeti változások

(radikáIis csökkentés) azl eredményezlék, hogy a kiképzési lő-
szerfelhasználás olyan minimális szintre csökkent, hogy régeb-
bi gfáÉású lőszereket nem képes az MH elhasználni;

. az MH költségvetési keretei nem teszik 1ehetővé a hadászati készletek

cseréjét, pedig egyes fajtakból elengedhetetlen - nagy mennyi-
ségű új lőszer beszerzésel

. vannak olyan lőszertípusok, amelyek működése teljesen bizony-

talanná vált (pI.: 42M kézigránát égógyújtók, PG-7V típusú
lőszerek).

A kézignínátok köznl a 42M nyeles Límadó és védő kézigránátok
javítrisát és égőgyújtóinak cseréjét 1975. évtól kezdódően elvégezték. Az
égőgyújtó azonban l5 év után ismételten csereköteles. Mivel a hazai égő-
gyújtó gyártás leállt és a kézgránát is elavult típus (40 éves konstrukció),
ezért hazaí fejlesztések történtek. Az elmúlt években döntés született a
42Mkézigránátok cserejére. Az új típusú 93M NF védő és 96M NF táma-
dó kézigránátok rendszeresítése m€gtörtént azonban nagyobb mennyiség
beszerzése csak a védó kézigrránátból került sor a szűkös költségvetési tá-
mogaás miatt.

Az 58-K-100 kumulatív kézigránátok szavatossági ideje (égőgyújtó
miatt) lejárt. A konstrukció korszerűtlen, ezért csak végsó megoldásként
célszerű átszereléssel felújítani. Nagyobb ráfordítást eszközölni, alacsony
harcászati hatékonysága és korszenitlensége miatt nem célszerű.

A 30 mm-es világító jelzőtöltények l978-tól kezdődően az akkori
NDK gyártasú lecserélésre kerültek. Az újonn an beszerzetl je|zőtöltények
légcserementes csomagolásban vannak, de a vizsgálatok és lövészetek is
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azt igazoljil<, hogy 15 év uán ismételten frissíteni kell. A frissítés ki-
képzési fe|használással és új beszerzéssel biztosítható.

A 30 mm-es vegyiriadót jelző töltények szavatossága lejrárt, műkö-
désük megbízhatat|an. Cseréjük a hazai gyártás újraindíásával folyama-
tosan biáosítható lenne,

2.2.2, T iizérségi lőszer ek

A tüzérségi lőszerek teszik ki az MH lőszerkészletének majdnem
felét, azaz 49 Yo-át (l.sl gmJikon). Ezen belül is a tüzérségi lőszerek 24
Yo-a 122 mm-es árack lőszer, 33 %-a 152 mm_es ágyútarack lőszer és 14
To-a 722 mm-es sorozatvető rakétalószer (lósd: 4,sz graJíkon), Ez a két
űrméret a meghatározó űrméret a tüzérségünknél.

A tüzérségi lőszerek életkor szerinti megoszlását (10.sz graJíkon)
tekintve megállapítható, hogy 43 %-uk 20 év alatti (ebból 30 %-uk 16-20 év
közötti), 33 oÁ-uk 21-25 éves, amely összességében azt jelenti, hogy a 15-
20 éves szavatossági időt figyelembe véve felújítrást, átszerelést igényelnek.

A l22 mm 38M tarack repeszgránáttal szerelt lószerei átszerelésre ke-
rültek. Ezeknél a lőszereknél alapanyag hiány miatt a lőportöltet kor-
rigálásra került, de nem lett újra lecserélve, További igényként jelentkezik
a lőszerekbe szerelt RGM-2 típusú gyújtó csereje is. A löveg eryéb lő-
szertípusai 2000-ig hadrafoghatóak. A löveg rendszerből történő kivonása
2000 - 200l-ben megtörténik.

A 122 mm önjáró és a 152 mm D-20 ágyútarack lőszerek szavatossá-
ga nem veszélyeztetett. Javításuk az igényeknek megfelelően megoldható
volt azonban az átszervezési feladatok során a javítást végző szervezet
megszűnik, így a további technikai állapot fenntarüísa hosszú távon nem
b iztos íth ató.

A 82 mm-es 37M repesz és a l20 mm-es 43M repesz-romboló akna-
gránátok átszerelésre kerültek l97 4-től kezdődően. A központi készletben
tárolt 120 mm-es és 82 mm-es aknavető lőszereknéI az indíótöltények és
a hajító töltetek cserejével kell számolni, azonban a l20 mm-es 43M ak-
navetők a trivlati tervekben nem szerepelnek, míg a 82 mm,es 37M
aknavetők igen kis mennyisége utáni |őszerkészlet felújítással biáosítható.

ll3



A 85 mm:es D-44 páncéltörő ágyúk valamennyi lőszertípusának
mintegy ó0 - 65 oÁ-a szétszerelé§sel megsemmisítésre került. A megsem-
misítés további folytatására az MH szeryezeteinél nincs lehetőség.

A 100 mm-es MT"12 páncéltörő ágyú löszerei gyári csomagolásban
még huzamos idéig uírolhatóak. A jelenlegi haderő átalakíási terv szerint
a páncéltörő áryú az MH szervezeteiből kivonásra kerüI, további alkalma-
zásáról (területvédelmi erők, nemzetörség stb,) döntés még nem született.
Amennyiben a továÚbi 'alkalmazás vá,rható, akkor a lószerek frissítese
szükséges, illeWe javíüísukat tervezrri kell.

Az M-21-0F (9M22U) sorozatvető lőszergk jelentös része frissítésre
került. A lejárt szavatosságú mennyiség (mintegy l2 000 db) javítrása, ár
szerelése külfiildi javítóbtá2ison megtörtént.

2.2.3. Harckocsi lószerek

Az MH lőszerkészletének második tegnagyobb részét , mintegt 23 Yo-

át a harckocsi lőszerek teszik ki (tísd: l.st grafikon).

A harckocsi lőszérek megoszlá sát az S.sz. gralikon mulatja, Az MH-
ban 1endszeresített két típusú harckocsi lőszei mégoszlásából egyértelmű-
en látható, hogy a régebbi típusú 100 mm-es harökbosi lószei van túlnyo-
mó többségben (79 %).

Ez a százalékos arány látszik a harckocsi lőszetek életkor szerinti
megoszlásán is (ll-sz graJikon), amely szerint mintegy 25 oÁluk 20 év
alatti, míg a többi 21-40 év közötti éIetkorral rendelkezik. Mintegy.43 oÁ-

uk pedig 30 évnél öregebb lőszer.

A 100 mm harckocsi ágyú lőszerei általában ötévénte brázisjavításra
kerülnek a harcjármúbe málhálzés okozta eróleljes rongálódás rniatt. A
lőszerek lópora, robbanóanyaga stabil. E típusból mintegy 90 e db készlet-
felesleg, melynek kivonása - a legrégebbi gyártísi évekből (i962) -
megtörtént. A lőszerek tel.jes készletfeleslegként jelentkeznek 2000{ól.

A l25 mm harckocsi ágyú lőszerei gyári csomagolásban még huza-
mos ideig tr{rolhatóak. Egyes lőszersorozatokon azonban a rossz árolási
körülmények miatt javíüisi igény jelenlkézett. Az elégő hüvelyű lőszerek
javíLására az MH még nem készüIt fel, de a javíuis lehetőségét kutatni
szükséges.



2,2.4, Légv édelmi lőszerek

A légvédelmi lőszerek az MH kész|etenek7 %o-átképezik (l.sz graJi-
kon) és megoszlásuk szerint (/ód., 6.sz graJikon) a döntő többséget az 57
mm-es gépágyú lősznr (73 Yo) teszi ki, valamint a 23 mm-es gépágyú lő-
szer (24 %o).

A légvédelmi lőszerek?7 %o-a20 év alatti, 18 %o,a21,25 év közöt-
ti, míg a nagyobb része (55 %) 26-40 év közötti életkorral rendelkezik
(l tísd : 1 2. sz graJíkon).

A 23 mm légvédelmi gépágyú lőszerek jelentós részének szavatossá-
ga 1996-ig|ejárt. Javításuk még l988-ban megkezdődött, A laboratóriumi
vizsgálatok áredménye alapjrfur, javíással a szavatoss€i idejük 8-10 év-
vel meghosszabbításra került, azonban tehát a közeljövóben újra lejár,
illetve lejárt.

Az 57 mm könnyű lógvédelmi ágyú (5z-60) lőszereinek javítása
megoldott. A lejárt szavatosságú fényjelzók csere.je 1986{ól folyamatosan
elvégezték. A lőszerekben lévő lóporok és robbanóanyagok stabilak, hu-
zamosabb ideig hadihasználhatóak, azonban a lövegek,rendszerből történó
kivonása miatt a lőszerek 2000-től feleslegként jelentkeznek.

2.2.5. PG-OG típusú lőszerek

A PG-OG típusú lőszerek az MH lőszerkészletének 3 %-át adjek
(1.szgraJikon), azonban ezen lószerek egy része (PG- 1 5, OG- 15) a BMP-
l gyalogsági harcjármú fő fegyverének (73 mm-es simaqsövű ágyú) lő-
szerei és jelentős mértékben befolyásolják annak hadrafoghatóságát, alkal-
mazhatóságát.

A PG-OG típusú lőszerek megoszlása (lásd: 7.sz.graJikon) aíapján
látható, hogy a BMP-l-hez rendszeresített lőszerek teszik ki a készletek 54
%o-át, az SzPG.9D állványos gránátvetőhöz, illewe az RPG-7 kézi
gránátvetőhöz rondszeresítettek közel azonos mértékben (PG.1 - 24 o/o,

PG-OG-9 - 22 %) íeszík ki a fennmaradó résá.

A PG-OG típusú lőszerek életkor szerinti megoszlása (Itísd:
I3.szgraJikon) azt mJtatja. hogy 

^ 
lőszerek 7 Vo-a 1tr-l5 év közötti, döntő

többségük l6-2X év (37 %) és 56 %-uk 21-40 év közötti életkoru, ami a
szavatossági idók végét jelentik.
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A reaktív páncéltörő lőszerek @G-9v oG,9V PG-15V oG- l5vM)
többségének szavatossága lejárt és minden típusnál jelentkezik javíási
igény, melynek lehetősége jelenleg nem biztosított.

A PG-7V kumulaűv páncóltörő gnínát több mint felének sza-
vatossága lejárt, illetve rövidesen lejár. A lőszerek indító- és hajító töltetei,

valamint a rakétahajtóművek működése megbízhatatlan, a fej piezo áram-
körei nagy sázzlékban meghibasodtak. Jelenleg az Maryar Honvédség a
PG típusu lőszerek javíüására nincs felkészülve. Ennek hiányában és az
eddigi vizsgálati eredmények alapján típuscserével kell számolni.

2.2.6. Repülő fedélzeti lőszerek

A repülő fedélzeti lőszerek a lőszerkészlet 2 Yo-áIt jelentik (l.sz.
grafikon), amelyből 4l o/o a gép^gyú lőszer,28 % a nem irányítható raké-

ta és 27 %o bomba (8.sz graJikon).

Az életkor szerinti megoszlást (ásd: I4.sr grafikon) vizsgálva meg-

állapíthatjuk, hory a löszerek m integy 36 %o,a l 5 évnél fiatalabb , 45 Yo-1k
16-25 év közötti életkorú, de vannak 5l évnél öregebb lőszerek is (4 %).

Ezek az 51évnél öregebb lőszerek elsősorban a MIG-21 repülőgépek l2,7
mm-es lőszertípusában jelennek meg,

Az Sz-8Ko (KoM) NIR rakéták korszerűek és a MI-24V helikopter-
rel és a MIG-29 repülőgéppel együtt üzemeltethetőek. A rendszerben tartá-

suk varható ideje 20l0.

Az SZ-5 (KO, M, MO) NIR rakéták elavultak és az SZ-SMO típus
kivételével, amely 2006-ig územeltethető, az összes rakéta tizemideje
lejárt, rendszerből ki kell vonni,

A nem irányítható rakétak beszerzését a harcászati repülőgépekhez
2005-tól, míg a harci helikopterekhez 2010{ől kell megkezdeni.

Összességében a haditechnikaí eszköük per§pektivikus korszerű,
sítési lehetőségeit alapul véve,negá apíthaló, hogl a honvédség lőszer-
keszletének dönrő többséga a szükséges űroldsi feltéíelek fenntartdsá-
vat, optimótis ráfordítóst igénylő tenszerű javítással az erköIcsi
elöregedésig hadrdogható óllapotban lehet a ke tartanl Ennek szük-
ségességét a hadrafoghatóság íollamaíos íenntafűísa és a gazdasdgos-
sógi lényeók indokolják,



Ezek alapján a technikai óllapotuk miatt a hadraíoghatóság
érdekében Ie kell cserélni:

. a 42Mtámadő és vedő kézigránátok teljes mennyiségét;

'a 30 mm vegyiriadót jelzö töltényeket és több fajtá,jú 30 mm-es
jelzőtöltény.t;

' az 1965.év előtt gyártott RGM-2 típusú gyújtókat;

' a 82 mm-es 37M aknavető aknagránátok indíó és hajító tölte-
teinek egy részét;

Le kell cseréIni, vagl ótszereléssel fel kell újítani:

. a PG - OG típusú lőszerek jelentős hányadát;

' a 23 mm-es légvédelmi gépágyú lőszereket.

I.sz grafikon

A MAGYAR HONVÉDSÉG
LŐSZERKÉSZLET ÉNEK M EGOSZLÁSA
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2.sz graJikon

3.sz. graJikon

Az MH lószerkészleténsk kor szerinti megoszlása
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4.sz grafikon

5.sz. graíikon
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6. sz grafikon

A LÉGVÉDELM| LÓSZEREK MEGOSZLÁSA
(tonna)

7. sz graJikon

A PG€G TÍPUSÚ LÓsrnex urcoszl-AsA (tonna)
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8.sz grafikon

A REPÜLÓ FEDÉLZETI LŐSZEREK,
MKÉTÁK, BoMBÁK MEGoszLAsA (tonna)

9. sz graJíkon
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I0. s7 graJikon
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Légvédelmi lószerek kor szeíinti megoszlása
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12. sz. graJikon

13. sz. graJikon

PG-oG típusú lőszerek kor szerinti megoszlása

36_40 év
21%

11_15 év

31-35 óv

lz3



14, sz graJikon

Repülő fedélzeti lószerek kor szerinti
megoszlása
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