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AZ MH REPÜLŐMŰSZAKI SZOLGÁLATFŐNÖKSÉG  
KIADÁSÁBAN MEGJELENŐ „TÁJÉKOZTATÓ” 

2006. 4. SZÁMÁBAN KÖZÖLT FONTOSABB KÜLFÖLDI 
REPÜLŐ SZAKMAI CIKKEK ÉS INFORMÁCIÓK  

FORDÍTÁSAINAK RÖVID ISMERTETÉSE 

Kaufmann János1 

Bulgáriába érkezett az első Cougar szállítóhelikopter 

Bulgária 12 db Eurocopter AS 532 AL Cougar szállítóhelikoptert 
vásárol. Az első helikopter a gyártó cég Dél-franciaországban lévő üze-
méből augusztus 28-án légi úton érkezett meg a Bulgár Légierő Plovdív 
mellett települő Krumovo Légibázisára. 

A 2009-ig leszállítandó 12 helikopterből 8 harcászati szállítóhelikop-
ter konfigurációban, 4 pedig harci kutató-mentő (CSAR) feladatok végre-
hajtását biztosító konfigurációban kerül legyártásra. A 4,5 tonnás heli-
kopterek a jelenleg meglévő Mi-17 géppark egy részét fogják leváltani, s 
jelentős mértékben megjavítják a Bulgár Légierő teljesítőképességét a 
nemzeti és nemzetközi missziók végrehajtásra.  

A Cougar beszerzés egy részét képezi annak a 360 millió euró (460 
millió USD) értékű üzletnek, melyet Bulgária kötött az Eurocopter cég-
gel, s amely a Bulgár Haditengerészet számára 2010-11-ben leszállítandó 
6 db AS 565 MB Panther típusú helikoptert is magába foglalja. 

A helikopter-üzlet Bulgária azon törekvését tükrözi vissza, amely a 
NATO interoperabilitás megjavítására irányul. Ezzel kapcsolatos az a 
megrendelés is, melyet Bulgária a közelmúltban adott fel az olasz Alenia 
Aeronautica cégnek 5 db C-27J Spartan harcászati szállítórepülőgép be-
szerzésére. Ezenkívül Szófia 2006 májusában a MiG-21 elfogó vadászre-
pülőgépek 2008-tól kezdődő lecserélésével kapcsolatban is kiadott infor-
mációkérést 16 db új vadászrepülőgép beszerzésére. Jelenleg van 
folyamatban az információkérésre megküldött válaszok feldolgozása.  

                                                      
1 Kaufmann János nyá. mk. ezredes, MH ÖLTP szakkönyvtár főmunkatársa. 
(Részletes tájékoztató a HM 57-861 telefonszámon kapható). 
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Generációs rés  

A több év óta végzett tervezési munkák eredményeire támaszkodva 
az orosz MiG cég a MiG -29 Fulcrum típus utódjaként egy könnyű ötödik 
generációs sokfunkciós frontrepülőgép (LMFS) prototípusának 2010-ig 
történő kifejlesztésére és legyártására készül  

V. Mihajlov tábornok, az Orosz Légierő parancsnoka megerősítette, 
hogy a haderőnem jelenleg egy helyett inkább két konstrukció létrehozá-
sára törekszik a következő generációs vadászrepülőgép-szükséglet kielé-
gítésére. Kezdetben a Szuhoj cég lett kiválasztva a T-50 jelzésű típus – 
mint a Légierő perspektivikus vadászrepülőgépe – kifejlesztésére. Ez 
azonban egy nehéz vadászrepülőgép, amely a Szu-27 Flanker konstrukció 
kategóriájába tartozik. Mihajlov tábornok szerint a MiG cég ki fog fej-
leszteni egy könnyű vadászrepülőgépet a Szuhoj típus kiegészítésére.  

Eredetileg a MiG cég biztosította volna a Szu-27 utódtípusát az 1.42 
jelzésű Többfeladatú Front Vadászrepülőgép (MFI)  kifejlesztésével. A 
hidegháború utolsó éveiben tervezett 30 tonnás vadászgép első prototípu-
sa a program 1997-ben történt hatálytalanítása előtt került legyártásra.  

Az MFI program törlése végülis a MiG-29 közvetlen leváltását biz-
tosító LMFS típus létrehozására irányította a MiG cég figyelmét, mely-
nek teljes skálán történő kifejlesztése feltétlenül állami támogatást igé-
nyel. 

A könnyű ötödik generációs vadászrepülőgép kifejlesztésével kap-
csolatos munkákat jelenleg a cég csak a saját pénzügyi alapjainak fel-
használásával végzi. Eddig végrehajtásra került a különböző aerodinami-
kai konfigurációk szélcsatornában történő tesztelése. A cégtől kiszivár-
gott információk arra utalnak, hogy a konstrukciós iroda egy hajtóműves, 
10 tonna száraz súlyú repülőgép tervezése mellett foglalt állást. A 
manőverezőképesség növelésére a konstrukció a „nagyméretű szárnyak” 
mellett tolóerővektor vezérléssel is rendelkezik. Befelé és kifelé döntött 
függőleges vezérsíkú, valamint farokfelületek nélküli (csupaszárny) vál-
tozatok is tanulmányozásra kerültek. A cég álláspontja szerint megfelelő 
finanszírozás esetén egy prototípus 30 hónapon belül elkészülhet. A 
Klimov hajtóműgyártó cég ez év elején már előterjesztette javaslatát az 
LMFS vadászrepülőgép hajtóművére. 

A Szuhoj T-50 (más elnevezéssel PAK FA) típus számára fejlesztés 
alatt álló fedélzeti avionikai és fegyverzeti rendszerek többsége a MiG 
cég könnyű vadászrepülőgépéhez is alkalmazható lesz.  
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A cikk részletesen ismerteti a T-50 és az LMFS típusok számára 
egyaránt alkalmazható fedélzeti fegyverek típusait. Ezek részben új fej-
lesztésű rakéták, részben pedig a jelenleg rendszeresített rakétatípusok 
továbbfejlesztett változatai. 

Tájékoztatás az Eurofighter vadászrepülőgép teljesítőké-
pességének növeléséről  

Az Eurofighter partnercégek szeptember végén fejezték be a tárgya-
lásokat az illetékes NATO Ügynökséggel (NATMA) a Tranche 2 gyártási 
fázis keretében Németország, Olaszország, Spanyolország és az UK ré-
szére legyártandó Eurofighter vadászrepülőgépek teljesítőképességének 
tervezett növeléséről.  

2006 vége előtt szerződést kell aláírni a teljesítőképesség bővítésével 
kapcsolatos munkák végrehajtásáról, melyek alapvetően a rövid hatótá-
volságú föld-levegő rakéták kiegészítő típusainak a vadászrepülőgépek 
fedélzeti fegyverrendszerébe történő beintegrálását célozzák.  

A képességnövelő módosítások a 2010 végére és 2012 végére terve-
zett modernizálási programok keretében kerülnek bevezetésre. Ezen belül 
a BGT cég digitális IRIS-T rövid-hatótávolságú levegő-levegő rakétájá-
nak beintegrálása 2010-re van előirányozva, míg az MBDA cég Storm 
Shadow - és a Taurus Systems cég KEPD350 cirkáló rakétái a Tranche 2 
gyártási fázis befejező szakaszában kerülnek bevezetésre.  

Az Eurofighter partner cégek jelenleg állítják össze a Tranche 3 tel-
jesítőképességek előzetes meghatározására vonatkozó koncepció tanul-
mányaikat. Információk szerint várható, hogy az Eurofighter országok ja-
vaslataikban kérni fogják, hogy a repülőgépek legyenek képesek a 
hálózat-centrikus hadműveletekben való részvételre, valamint arra, hogy 
alkalmasak legyenek a pilótanélküli felderítő- és pilótanélküli közepes 
repülési magasságú és nagy repülési időtartammal rendelkező repülőesz-
közökkel egyidőben történő felhasználásra. A kiegészítő követelmények 
tartalmazni fogják egy aktív elektronikus letapogatást alkalmazó antenna-
rendszerrel (AESA) felszerelt fedélzeti lokátor, valamint egy közepes-
hatótávolságú, levegő-felszín osztályú, 100 km maximális hatótávolság-
gal rendelkező rakéta beintegrálását a repülőgép fedélzeti rendszerébe.  
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Felgyorsul az AESA lokátor Eurofighter vadászrepülőgép-
be történő beintegrálása  

Már hosszabb ideje folyik egy program végrehajtása, melynek célja 
egy aktív elektronikus letapogatást alkalmazó antennarendszerrel (AESA) 
felszerelt fedélzeti lokátor kifejlesztése az Eurofighter Typhoon vadász-
repülőgép számára. A program menetében ez év vége előtt egy jelentős 
előrehaladás fog bekövetkezni, amikoris az EADS konzorcium DA5 fej-
lesztési változatú Eurofighter vadászrepülőgépébe beépített Caesar elne-
vezésű demonstrátor lokátorral végrehajtják az első repülést. 

A német/angol közös fejlesztésű Caesar szenzor un. 1. sorozatú re-
pülési tesztelése már 2006 elején megkezdődött az UK-ban egy BAC 
One-Eleven kísérleti repülő-próbapad fedélzetén. A tesztelési program 
kezdeti szakaszában két kísérleti repülést hajtottak végre, melyek során a 
több mint 1400 európai gyártású adó/vevő modult magába foglaló lokátor 
120 km felderítési távolságot demonstrált.  

Ugyanez a BAC One-Eleven repülő próbapad 2007-ben is felhaszná-
lásra fog kerülni az Amsar AESA demonstrátor lokátor első repülésére. 

A két program technológiáinak felhasználásával fogják kialakítani az 
elektronikus letapogatást alkalmazó antennarendszert az Euroradar 
Captor szenzorok számára, melyekkel a Tranche 3 gyártási fázisban ké-
szülő Eurofighter vadászrepülőgépek lesznek felszerelve 2012-től. 

Szintetikus repülőüzemanyag tesztelése  

2006. szeptemberében az USAF Edwards Légibázisáról felszállt    
B-52H stratégiai bombázó-repülőgéppel végrehajtották a szintetikus re-
pülő-üzemanyag első tesztelését, melynek során a jobb szárny külső gon-
dolájában lévő 7. és 8. számú hajtóművek szabvány JP8 Jet üzemanyag és 
szintetikus Fischer-Tropsch (F-T) üzemanyag 50-50 %-os arányú keveré-
kével üzemeltek, a többi hat hajtómű pedig a szabvány JP8 üzemanyagot 
használta. 

Ez volt az első alkalom, hogy szintetikus üzemanyagot teszteltek egy 
USAF repülőgépen. Egy váratlan külső támaszfutómű meghibásodás mi-
att az előzetesen 4 óra időtartamra tervezett tesztrepülést meg kellett sza-
kítani, azonban a felszállásból és a rövididejű repülésből nyert kezdeti ta-
pasztalatok kedvezőek voltak. A program folytatására további két, vagy 
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három 10-12 óra időtartamú repülés végrehajtását tervezik. A cikk részle-
tesen ismerteti a kísérleti repülések programját. 

A tesztelés során használt szintetikus üzemanyag előállítására szol-
gáló u.n. F-T gyártási folyamatot Franz Fischer és Hans Tropsch német 
tudósok fejlesztették ki először még 1920-ban. E gyártási folyamat kiter-
jedt alkalmazást nyert a németek részéről a második világháborúban, mi-
vel Németországnak csak kis hozzáférhetősége volt a nyersolajhoz, vi-
szont bőséges széntartalékokkal rendelkezett. Az F-T folyamat lehetővé 
teszi szénhidrogén üzemanyag szintetizálását szénből, földgázból, vagy 
biomasszából. A szintetizálás alapján előállított üzemanyagban csak ke-
vés aromás vegyület van (vagy egyáltalán nincs). Az üzemanyag tiszta 
égést biztosít, s az égéstermékek kevés ként, vagy egyéb szennyezőanya-
got tartalmaznak.  

Teszt-platformként azért került kiválasztásra a B-52 stratégiai bom-
bázó-repülőgép, mivel e típus sárkány-üzemanyagrendszerének tartályai 
elkülöníthetők az egyes hajtóművek táplálására. Ily módon egy tartály 
feltölthető F-T/JP8 üzemanyag-keverékkel a tesztelendő hajtómű számá-
ra, míg a többi tartály szabvány JP8 üzemanyaggal lehet feltöltve. A re-
pülések után a hajtóművek, üzemanyagszivattyúk, csővezetékek és szele-
pek újraellenőrzésre kerülnek a kokszosodás, korrózió és egyéb lehet-
séges rendellenességek szempontjából. Megközelítőleg két hónapra lesz 
szükség a nyolc hajtómű F-T/JP8 keverékkel történő üzemeltetését is ma-
gába foglaló teljes repülési tesztelési program végrehajtására, hogy kiad-
ható legyen a légi-alkalmassági tanúsítvány a keverék USAF részéről tör-
ténő felhasználhatóságára. 

Felsorakoznak a vadászrepülőgép versenyzők  

A Görög Védelmi Minisztérium 2006. januárban egy közbenső meg-
állapodást írt alá a Lockheed Martin céggel, melynek alapján 30 db Block 
50+ változatú F-16 C/D vadászrepülőgép kerül beszerzésre 2009 végén a 
jelenlegi F-16 géppark bővítésére. 

A Védelmi Minisztérium 2006 elején nyilvánosságra hozott tervezé-
si számai szerint további 40 repülőgépet fognak beszerezni az ország 
2006-2010 időszakra vonatkozó védelmi beszerzési költségvetése által 
biztosított 3,5 milliárd euró (4,4 milliárd USD) felhasználásával. A 40 re-
pülőgép magába foglalna 10 további F-16-ot, melyek beszerzési lehető-
ségét a 2006. januári közbenső megállapodásban rögzített opció tartal-
mazza.  
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Az új vadászrepülőgépek beszerzésével a Görög Légierő az állomá-
nyában jelenleg meglévő Vought A-7 Corsair és McDonnell Douglas F-4 
Fantom gépeket kívánja lecserélni, melyek egy része a 60-as évek végétől 
szolgálatban van. 

A beszerzéssel kapcsolatos vadászrepülőgép-versenyben várhatóan 
résztvevő főbb cégek és típusok a következők: 

• Boeing F/A-18E/F Super Hornet; 

• Dassault Rafale; 

• EADS Eurofighter Typhoon; 

• Gripen International Gripen és 

• Lockheed Martin F-16. 

Az október 3-7. közötti athéni 14. Defendory haditechnikai kiállítá-
son ipari forrásoktól nyert információk szerint az F-35 Közös Csapásmé-
rő Vadászrepülőgép (JSF) is számításba jöhetne a görög követelmények 
kielégítésére, azonban ez függ a végleges görög specifikációktól és a Gö-
rögország részéről kért szállítási határidőktől. 

Valószínű, hogy a közeljövőben az orosz repülőipar részéről is aján-
latok fognak érkezni a jelenlegi RSZK MiG -29 és Szuhoj Szu-30 típusok 
változatainak szállítására, bár az athéni kiállításon egyik cég sem képvi-
seltette magát. 

Ipari források szerint a Görög Védelmi Minisztérium 2008-ig bein-
díthatja a hivatalos versenyt a vadászrepülőgépek beszerzésére, a gépek 
2012-től kezdődő szállításával.  

India felgyorsítja az új vadászrepülőgépek kiválasztási el-
járását  

Úgy tűnik, hogy India felgyorsítja a 126 repülőgép vásárlására vo-
natkozó F-X vadászrepülőgép-beszerzési program végrehajtását. Ez első-
sorban azzal kapcsolatos, hogy Pakisztán aláírt egy megállapodást 18 új 
F-16 beszerzésére, valamint a régebbi gyártású F-16 A/B vadászrepülő-
gépeinek modernizálására. Indiát az aggasztja, hogy a megállapodás rea-
lizálásával egy rés keletkezhet az ország védelmi teljesítőképességében. 
A gyorsított eljárás alapján lehetővé válik a kormány számára egy új va-
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dászrepülőgép kiválasztása 2007 harmadik negyedévéig, s a kiválasztott 
típus szolgálatbalépése az évtized végéig. A pályázó típusok az alábbiak: 
a Boeing F/A-18E/F Super Hornet, a Dassault Rafale, az Eurofighter 
Typhoon, a Lockheed Martin F-16, az RSZK MiG-35 és a Saab Gripen.  

Tékoztató a Bell Boeing cégcsoport négy dönthető forgó-
szárnyas nehéz szállító-repülőeszközéről 

Az US Hadsereg által készített Joint Heavy Lift (JHL) tanulmány 
alapján a Bell Boeing cégcsoport kialakította a nagyméretű forgószárnyas 
szállítórepülőeszközökkel kapcsolatos elképzeléseit.  

A cégcsoport fő javaslatát a négy dönthető forgószárnyas repülőesz-
köz (Quad Tiltrotor – QTR) létrehozása képezi. Az alapváltozatú QTR 
repülőeszköz nagyobb, mint a Lockheed Martin C-130 Herkules nehéz 
szállítórepülőgép, azonban ahhoz viszonyítva nagyobb fesztávolságú 
szárnnyal, valamint hosszabb és szélesebb törzzsel rendelkezik. A forgó-
szárnyak átmérője 15,2 méter (a V-22 Osprey repülőeszköznél 11,6 mé-
ter). A forgószárnyak akadálymentes működésének biztosítására a törzs 
teherszállító szekciójának hossza (19 méter) nagyobb a JHL tanulmány-
ban meghatározott értéknél. Ez viszont lehetővé teszi a QTR repülőesz-
köz számára kilenc szállító raklap, 110 ejtőernyős deszant katona, vagy 
150 utas szállítását. A nehéz szállító változatú QTR repülőeszköz teher-
szállító szekciójának hossza 20,7 méter, törzse szélesebb és képes 26 t te-
her szállítására. 

Új harceljárások bevezetése az Apache helikoptereknél  

Az US Hadsereg Boeing AH-64 Apache harcihelikoptereinek pilótá-
it új harci manőverek elsajátítására képezik, melyek elősegítik a helikop-
terek túlélőképességének és hatékonyságának növelését az afganisztáni és 
iraki hadműveltekben.  

A közelmúltig a helikopterek pilótái a tereprepülésnek megfelelő 
magasságokon hajtották végre a függéseket, s a harceljárások elsősorban 
az Európával kapcsolatos hidegháborús forgatókönyvek szerint lettek ki-
fejlesztve. A legutóbbi konfliktusok során azonban bebizonyosodott, 
hogy ezek alkalmazásakor a helikopterek sebezhetővé válnak a kézifegy-
verek, a rakétagránátok és a felszín-levegő rakéták számára. 
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Az új harceljárások alkalmazását a manővertartomány lényeges ki-
bővítése teszi lehetővé. Az engedélyezett maximális bólintási szög ± 60o-
ra, a maximális bedöntési szög pedig ± 120o-ra lett növelve, ami a koráb-
bi 30/60o határértékek megkétszerezését jelenti. A korábbi korlátozások 
bevezetését a tereprepülésre alapozott harceljárások és a technikai élettar-
tam ciklusok által meghatározott követelmények diktálták.  

Az új harci manőverek alkalmazásának célja alapvetően az, hogy le-
hetővé váljék a gépszemélyzet számára a földi célpont, vagy veszélyfor-
rás-területek vizuális figyelésének lehető legnagyobb mértékben történő, 
folyamatos fenntartása és a lehető legnagyobb távolság biztosíthatósága a 
helikopter és az ellenséges földi tűzhatás között.  

A NATO tanácsadói javasolják az UAV géppark növelését 

A NATO repülő kutatásokkal kapcsolatos tanácsadó központja 
(JAPCC) nyomatékosan felhívja a figyelmet egy nagy- és közepes repü-
lési magasságon tevékenykedő, s nagy repülési időtartammal rendelkező 
HALE/MALE pilótanélküli repülőeszközökből álló UAV géppark sürgős 
beszerzésére a Szövetség részéről.  

A JAPCC megállapítja, hogy a NATO rendelkezik 50 HALE kate-
góriájú és 20 MALE kategóriájú UAV rendszerre vonatkozó követel-
ménnyel, azonban a tagországok jelenlegi és tervezett teljesítőképessége 
nem biztosítja a Szövetség hadműveleti szükségleteinek kielégítését.  

A JAPCC tanácsadói részéről javasolt közös beszerzések azon köve-
telmények kielégítését is támogatnák, melyek a Szövetség pilótanélküli 
repülő rendszerekből (Unmanned Air Systems – UAS) álló teljesen integ-
rált architektúrájának létrehozására irányulnak. Az ezzel kapcsolatos el-
képzeléseket a JAPCC „Flight plan for UAS in NATO” című jelentéster-
vezete tartalmazza, amely arra figyelmeztet, hogy jelenleg kevés 
működőképes mechanizmus áll rendelkezésre, amely lehetővé tenné a 
tagországok között az UAS rendszerek akadálymentes működését és ko-
ordinációját. A tervezet szerint a NATO-nak sürgősen létre kell hoznia 
egy egyedüli áthidaló koordinációs testületet, hogy kezelje az összes 
UAS problémát, s ezzel együtt összefogja a Szövetség UAV-eszközökkel 
kapcsolatos összes meglévő munkacsoportját. E testületnek a tervezet 
szerint 2007 végére működőképesnek kell lennie. Ezt követőleg 2008 ele-
jéig be kell fejezni az UAV eszközök műveleteire vonatkozó Szövetségi 
koncepciók kialakítását, s a MALE és HALE eszközökre vonatkozó je-
lenlegi NATO követelmények alapján 2009 végéig végre kell hajtani a 
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beszerzéseket. Ehhez azonban a tagországoknak ki kell nyilvánítaniuk a 
finanszírozás biztosításával és a teljesítőképesség létrehozásával kapcso-
latos elkötelezettségüket. 

Várható, hogy 2006 végén kiadásra kerül a tervezet végleges válto-
zata, hogy 2007 elején megfontolásra kerülhessen a Szövetséges Átalakí-
tási Parancsnokság részéről. 

Tájékoztató a katonai helikopterek fejlesztéséről  

A helyi háborúk és a természeti katasztrófák tapasztalatai alátá-
masztják a katonai és katonai jellegű helikopterek iránti igények növeke-
dését, s ennek következtében több évtized óta ezek eladása képezi a leg-
virágzóbb üzletet a gyártó cégek számára. Európában a helikopterek új 
generációja lép be a tömeggyártásba; az USA-ban a modernizáció kibőví-
ti a gyártási távlatokat a főbb programok számára; Oroszországban pedig 
a kiforrott típusok exportja biztosítja az ipari feltételeket a helikopterek új 
generációjának a kifejlesztéséhez. 

Az afganisztáni és iraki hadműveletekben, valamint a 2004. évi Indi-
ai-óceáni szökőár és a 2005-ben bekövetkezett pakisztáni földrengés után 
nyert tapasztalatok aláhúzták a helikopterek rugalmasságát, azonban azt 
is kihangsúlyozták, hogy szükség van e repülőeszközök vonatkozásában a 
különböző feladatokhoz való nagyobb alkalmazkodóképességre, és a te-
herszállító kapacitás növelésére. Mindez visszatükröződik az olyan köze-
pes és nehéz szállítóhelikopterek iránti nemzetközi érdeklődés fokozódá-
sában, mint az AgustaWestland EH101, a Boeing CH-47, az NH Indust-
ries DH101 és a Sikorsky UH-60, melyek átkonfigurálhatók humanitárius 
és helyreállítási (újjáépítési) feladatok végrehajtására. 

A cikk átfogó elemzést ad az AgustaWestland, Bell Boeing, Bell 
Helicopter, Boeing, Denel Aviation, Eurocopter, Kaman, Lockheed Mar-
tin, NH Industries, Sikorsky, valamint orosz és kínai helikopter cégek ál-
tal gyártott katonai helikoptertípusokról, ezek modernizálási programjai-
ról, az új típusok kifejlesztésének irányairól és a helikopter gyártások és 
exportszállítások várható alakulásáról. 

Megjegyzés: A rövid ismertetések az Aviation Week & Space 
Technology és a Flight International folyóiratokban 2006. szeptem-  
ber 5. – 2006. november 13-ig megjelent cikkek fordításai alapján ke-
rültnek összeállításra. 

 


