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Rádiólokátor konferencia Edinburgh-ben
1997. október 13-17. között rendezték meg Skóciában az
IEE Radar ’97 nemzetközi rádiólokátor konferenciát az
Edinburgh International Conference Centre-ben, amelyen
Magyarország a Honvédelmi Minisztérium Haditechnikai
Intézet Programiroda egy munkatársával képviseltette
magát. (Ezzel szemben a lengyel delegáció 9 főből állt.)
A légvédelem korszerűsítésének napirenden lévő
feladatai arra engednek következtetni, hogy a konferencia
szélesebb érdeklődésre tarthat igényt.
A konferencia első napján fakultatív, 2-2,5 órás radar
technikai előadások hangzottak el. Mind a nyolc előadást
egy-egy világhírű professzor tartotta, a részvétel elő
adásonként, a jegyzetek árával együtt, 80 fontba került. A
viszonylag magas költség magyarázata, hogy ezek máshol
be nem szerezhető specifikus információkat tartalmaznak.
Idő hiányában csak három előadás részletes meghall
gatására nyílt lehetőség. Ezek az alábbiak voltak:
1./„Radar Clutter and CFAR Detection”
Előadó: Dr. Simon Watts, MBE Racal Radar Defence
Systems Ltd. (Az anyag felhasználásával lehetőség
nyílik a clutter /passzív zavar/ modellek pontosítására.)
2./„Array Signal Processing”
Előadó: Dr. Bemard Mulgrew, University of Edinburgh.
(Az itt szerzett ismeretek lehetővé teszik a műszaki
fejlesztésekben a radar antennarendszerére és a
felderítési performanciákra vonatkozó előírásaink
pontosítását.)

3./„Space-Time Adaptive Signal Processing (STAP)
Techniques”
Előadó: Dr. Alfonso Farina-Alenia és Dr. Pierfrancesco
Lombardo, University of Rome. (Felhasználásával az
aktív zavarokra vonatkozó ismereteinket bővíthetjük.)
A konferencia második napján párhuzamosan 3 szek
cióban folytatódott a munka. Ezek tíz-tizenöt perces
előadások voltak az „A” és „B” szekcióban, valamint az
előadásokat kiegészítő „C” plakát szekcióban, ahol a
kifüggesztett előadások anyagait a szerzővel időkorlát
nélkül meg lehetett vitatni. A jobb áttekintés céljából a
szekciók témaköröket dolgoztak fel 9-17.30-ig.
A főbb témakörök a következők voltak:
2. nap:
1. Radar Applications - Radar-alkalmazások;
2. Propagation and HF - Hullámterjedés és HF
frekvenciasáv;
3. Radar Systems I. - Radarrendszerek I.;
4. Clutter I,— Passzív zavarok I.;
5. SAR/ISAR - Szintetikus apertura radar és inverz
szintetikus apertura radar;
6. Clutter II. - Passzív zavarok II.
3. nap:
1. Space-Time Adaptive Signal Processing - Tér-idő
adaptív jelfeldolgozás;

Repülőgépek RCS

(szemből)

RCS-t csökkentő anyagok és
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1. ábra: A hatásos visszaverő felület és a frekvencia összefüggése
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2. ábra: Kölcsönös interferencia
2. ESM;
3. Radar Systems II. —Radarrendszerek II.;
4. Meteorological Radar - Meteorológiai radar;
5. Antennas and Subsystems - Antennák és
alrendszerek;
6 . ECM/ECCM - Aktív zavarás és az ellenük való
védelem;
7. MTI/MTD - Mozgó célkiválasztás ill. mozgó
céldetektálás;
8 . Target Characteristics - Céltárgyjellemzők;
4. nap:
1. MFR Resource Management - Több célú radarok
erőforrásainak menedzselése;
2. CFAR Detection állandó - Vaklárma biztosítása;
3. Tracking - Útvonalképzés;
4. Target Classification - Céltárgyak osztályozása;
5. Radar Data Fusion - Radaradat-egyesítés;
6 . Emerging Technologies - „Vészhelyzet” technikák;
7. Performance Prediction Modelling - Performancia
(teljesítőképesség-becslő) modellezés;
8 . Signal and Data Processing - Jel- és adatfeldolgozás.
Az ötödik napon lehetőség volt fakultatívan megtekinteni
a Recal-MESL gyárat és a GEC-Marconi Research
Centre-t.

Az előadások és konzultációk rövid összegzése;
Második nap délelőtt több előadás foglalkozott az „autó
radarok” jelenlegi fejlesztési helyzetével, eredményeivel.
Az előadók többsége egyetértett abban, hogy ezek a kifej
lesztett eszközök gyakorlatilag alkalmasak a sorozatgyártásra. Legsikeresebb típusaik 77 GHz frekvenciasáv
ban megközelítőleg 10 mW teljesítménnyel üzemelnek.
Sikerült megoldani a kölcsönös zavarás kizárásának, a
clutterek szűrésének, a gépkocsik „útvonalba fogásának”
(az előttünk lévő gépkocsik automatikus követésének és
kijelzésének) problémáit. Ezeket olyan radar- és videó
felvételek bemutatásával illusztrálták, melyeket párhuza

mosan, egy időben vettek fel. Tömeges alkalmazásuk
jelenlegi akadálya a viszonylag magas előállítási költség. A
költségcsökkentés problémájának megoldását 1998
nyarára ígérik a svédek. (A szünetben tartott megbe
széléseken a német és amerikai szakértők is hasonló
álláspontot képviseltek.)
A konferencián nagy érdeklődést keltettek a több célra
(leggyakrabban felderítésre, céljelleg alapján való
azonosításra, tűzvezetésre) alkalmazható radarok. Ezek
egyik típusa egyidejűleg 2 frekvencián (az egyik az „L”sávban, a másik az ,,X”-sávban) üzemel. Az egyidejűleg
több frekvenciasávot alkalmazó radarok célfelderítési,
zavarvédelmi, útvonalképzési képességei nagyság
rendekkel jobbak a ma rendszerben lévő egy frekven
ciasávban üzemelő berendezéseknél. (Azonban a meg
oldandó problémák nagysága is arányos a megoldandó
feladatokkal.) Ugyanakkor a konferencia jegyzőkönyvéből
is kitűnik, hogy ma már léteznek (egy-egy típusból 2-3 db,
a csapatpróbák befejezése előtt álló) aránylag olcsó, több
célra alkalmazható radarok is.
A konferencián több előadás foglalkozott a fázisvezérelt
rácsantennát alkalmazó radarok fejlesztése terén elért
eredményekkel. Ezek közül is elsősorban az aktív
sugárzóelemeket alkalmazó megoldásokkal mint legperspektivikusabb típusokkal kapcsolatos előadások voltak
a legfigyelemreméltóbbak. Osztatlan sikert aratott az adap
tív digitális sugárnyaláb-formálás monopulzusos hibrid
megoldása, mely a szükséges csatornák számának és a
ráfordítási költségnek jelentős csökkenését jelenti, a
radarperformanciák jelentősebb csökkenése nélkül. (Ez a
monopulzusos sugárzó elhelyezési megoldás „véletlenül”
sok mindenben hasonlít ahhoz a megoldáshoz, amit a
„PÁROL” berendezések „L”-sávú radarrá alakításánál
először szerettünk volna megvalósítani a magasságmérés
biztosíthatósága érdekében.) A cirkuláris polarizációt al
kalmazó fázisvezérelt rácsantennák fejlesztése is tovább
folyik. Ezen a területen - ismeri előnyeik miatt - egyre
inkább elterjednek a monopulzusos mérési elvek.
Már Washingtonban, az 1995-ös nemzetközi radar
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konferencián is jelentős figyelmet kaptak a „lopakodó”
(nagyon kis visszaverő felület = 0.01 m2) képességekkel
rendelkező repülőeszközök felderítésének lehetőségei és
az ezek felderítésére alkalmas radarok. Most úgy látszik,
véglegesen bizonyítást nyert, hogy az „L” és „S ” sávban
üzemelő felderítő (kereső) radarok nem képesek ezt a
problémát megoldani. A konferencia résztvevői gyakor
latilag vita nélkül elfogadták, hogy egyedülálló céltárgy
hatásos keresztmetszet-jellemzők miatt szükség van 90
MHz alatt és 200-400 MHz frekvenciasávokban üzemelő
felderítő (kereső) radarokra (lásd 1. ábra). A radarok
kísérleti példányai elkészültek és jelenleg vagy
csapatpróbán, vagy rendszeresítés alatt állnak.
Jelentőségük olyan nagy, hogy a franciák új AWACS-e is
ebben a sávban üzemel. Arra a felvetésre, hogy nem
ellenkezik-e ez a Nemzetközi Rádiószabályzattal, hiszen
az nem teszi lehetővé ezeknek a sávoknak radarcélokra
való felhasználását, több logikus ellenérvet hoztak fel. A
legfontosabbak:
• az alkalmazott adóteljesítmény széles frekvenciasávban oszlik el (szórt spektrum!), ezért sok tv, rádió és
egyéb kommunikációs hálózat „észre sem veszi” a radarok
megjelenését (némileg megnő a frekvenciasáv zajtel
jesítményének átlaga);
• az ezekben a sávokban üzemelő kommunikációs
eszközök információforgalma már ma is átterelődik a
„kábel-hálózatokra”, és a közeljövőben ez a tendencia csak
erősödni fog. Az új kábeleket telepítő, kommunikációval
foglalkozó cégek számára ez jelentős, akár állami
támogatással is megvalósuló üzlet lehet, így várhatóan
ezek inkább szövetségesei lesznek a radargyártóknak,
mintsem ellenségei;
• a Nemzetközi Rádiószabályzat megváltoztatásának
előkészítése a különböző mikrohullámú konferenciákon
már elkezdődött.
A repülőgépek fedélzetére telepített képalkotó, térképező
és/vagy mozgócél-kiválasztó SÁR radarok jelentősége
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tovább növekszik. Több lokátort is bemutattak, melyek
felbontása meghaladta a 30 cm-t. Konkrét harckocsik,
páncélozott harceszközök, repülőgépek felderítési lehető
ségeit vizsgálták és mutatták be. Ezek az új eszközök ma
már annyira hatékonyak, hogy a mostani radarkon
ferencián az aktív zavarásukkal kapcsolatos előadások is
jelentős figyelmet kaptak. Napjainkra az áruk is csökkenni
kezdett. Ma már ott tart a fejlődés, hogy a valós idejű
feldolgozás digitális jelfeldolgozó berendezései alkotják a
legköltségesebb alrendszereket, melyek akár a repülőgép
fedélzetétől távol is elhelyezhetők.
Hasonlóan az 1995-ös washingtoni konferenciához, itt is
több előadás foglalkozott a szuper széles sávú radarok
fejlesztési eredményeivel. (Ennél a radartípusnál a vevő
sávszélessége legalább 25%-a a vivőfrekvenciának.
Rendkívül bonyolult belső adójel-manipulációt használ leg
alább 10 000-res kompressziós viszonnyal. Ez a megoldás
igen költséges, ezért kutatják a már jól bevált hagyo
mányos
reflektorok és
HH-csövek
alkalmazási
lehetőségeit.) A svédek bemutatták (és megvásárlásra is
felajánlották) a repülőgép-fedélzetre szerelt, 20-90 MHz-es
sávban üzemelő radart. Ennek a repülőgép-fedélzeti
lokátornak ma már létezik földi telepítésű felderítő (kereső)
változata is. Egy másik előadó a helikopterfedélzetre
szerelt radar alkalmazásának tapasztalatait értékelte és
vizsgálta. Az angolok 5,7 GHz-en üzemelő SÁR radarja 9
(kilenc!) Watt impulzusteljesítménnyel 2 -4 km-es
szélességű sáv egyidejű ellenőrzését teszi lehetővé. A
témában elhangzott előadások többségére jellemző volt,
hogy több európai ország (esetenként az USA) tudósai
fogtak össze egy-egy probléma megoldására.
A terjedési rendellenességek vizsgálatának eredményeit
több előadásban is feldolgozták. Ez a terület azért ilyen
népszerű, mert valamilyen szinten minden témakörhöz
kapcsolható, és szinte minden ország tudósai tudtak újat
bemutatni. (Lehet, hogy hazánk légterében is akad néhány
terjedési anomália, mely vizsgálatra szorul? Remélhető,

hogy Európához való csatlakozásunk folyamatában ezen
terjedési rendellenességek meghatározásához nem
külföldi szakértőket kérünk fel, hanem magyar szak
emberek végzik el ezeket a vizsgálatokat, és talán arra is
felkészíthetők, hogy nemzetközi konferenciákon előadást
tartsanak az elért eredmények alapján.)
A magnetronok alkalmazása (rendkívüli olcsóságuk
miatt) továbbra is napirenden van. Elsősorban a norvégok,
de a dél-afrikaiak is érdekes és talán számunkra is
hasznos eredményekről számoltak be. A norvég előadó
több magnetron és hozzájuk tartozó vevőrendszer
alkalmazásának előnyeit bizonyította a detekciós képes
ségek növekedésén keresztül, míg a dél-afrikai előadók a
katonai magnetront alkalmazó radarok korszerűsítésével
kapcsolatos eredményeiket mutatták be. Ez utóbbi elő
adások meglepő hasonlóságot mutattak a mi - P-37-es fejlesztési eredményeinkkel, mely ismételten bizonyította
számomra, hogy akkori elgondolásaink helyesek még ma
is.
Több előadás foglalkozott a repülőtéri lokátorok
különböző típusaival. Ezek között szerepelt a madarak
mozgását figyelő és regisztráló radar, vagy a repülőtér
belső területeinek és közvetlen környezetének meg
figyelésére kiépített radarrendszer. E területen különösen
a német és olasz fejlesztők munkájára kell odafigyelni. A
hallgatóság érdeklődésére jellemző, hogy megkérdezték,
mi a tapasztalat az erős esőben elhelyezett, kézitáska
nagyságú, terrorista célokat szolgáló eszközök észlelésé
vel.
Az előadások jelentős része foglalkozott a földi, a szá
munkra kevésbé érdekes tengeri és az időjárás okozta
zavarokkal. Körvonalazódott több, a gyakorlatban is
alkalmazott fontos zavarmodell. Az előadások egy részéből
leszűrhető volt az a tapasztalat, hogy a zavarás kérdéseit
egyre inkább komplexen kell kezelni. Ez konkrétan azt
jelenti, hogy a legújabban kifejlesztett ECM eszközök és
eljárások elleni, a passzív és az aktív zavarás elleni
védelmet együttesen, de továbbra is adaptívan kell meg
oldani a radarban. Erre jó példák - és számunkra is
kiemelt figyelmet érdemelnek - a korrelált zavarok elleni
védekezés legújabb eljárásai. (Az eddigi elméletek jelentős
része abból indult ki, hogy a zavarok teljesen függetlenek
egymástól és nincs köztük korreláció. Az elvégzett
mérések ezt nem mindig igazolták. Sőt, szándékos za
varás esetén - chaff, aktív zavar - gyakran a zavarok közti
korreláció előállítására törekszik a szemben álló fél. Az
egyik előadás látványosan bizonyította, hogy a nem
korrelált zavarok irányának pontos meghatározására
szolgáló „MUSIC” algoritmus, mely egyben a legjobb
felbontást is biztosítja ezekre a zavarfajtákra
vonatkoztatva, teljesen hatástalan a korrelált zajforrások
esetén. Ezért új eljárásokat, módszereket kell kidolgozni a
korrelált zavarok hatásának csökkentésére.) Az előadó
erre vonatkozóan egy célszerű eljárást ismertetett. A hazai
kutatások szervezetszerű megindítása mindenképpen
hasznos lenne, különösen a korszerű radarok beszerzése
után.
A passzív rádiólokáció kérdésköre szintén népszerű volt
mind az előadók, mind a hallgatóság körében. Általános
érdeklődést keltett az UHF sávban üzemelő lokátorok
horizonton túli passzív útvonalképzésével foglalkozó cikk,
valamint az olyan célhelyzet-meghatározási módszer,
amely nem rendelkezik bázisvonallal, mivel a zavaró
eszközök - és a mérőpontok is - állandóan mozgásban
vannak. (Talán napjaink legkorszerűbb zavarvédelmi
eljárásainak alkalmazási esetei.) Ez utóbbi előadással
kapcsolatban olyan vélemény alakult ki, hogy túl szépek az
elért eredmények. A konferencia egyik legizgalmasabb
előadását Joanne Howking (Recal Radar Defence

Systems) tartotta a bisztatikus radar mérési eredményeiről.
Ez is részben passzív rádiólokációs módszer, és az
alapötlet önmagában nem új, de megvalósításában
forradalmi. Lényege, hogy a nagy teljesítményű primer
radar (donor) körkörös üzemmódban a szokásos módon
tapogatja le a teret, de az adójel paramétereit (indítás,
oldalszög- és helyszögpozíció, vivőfrekvencia, adójel
belső moduláció stb.) továbbadja egy bisztatikus radar
vételi pontnak (lásd 3. ábra). (Lehetséges, hogy a
hazánkban rendszerben lévő Kaszta-2 radarok, mivel
szintén képesek kiadni a működésüket leíró, fent felsorolt
paramétereket, már most képesek a bi- és multisztatikus
működési üzemmódra, de mi nem tudunk erről?) A
bisztatikus radarvételi pontnak eddig általában erősen
irányított antennarendszere volt, mely eleve több antenna-,
vevő- és csatornarendszer kialakítását igényelte. Ez
általában nagyon drágává tette ezeket a bi- és
multisztatikus radarokat. Az itt bemutatott rendszer
bisztatikus „passzív” mérési pontja körkörös sugárzósort
használ egy vételi csatornával, mellyel eléri, hogy aránylag
olcsón majdnem körkörös felderítést képes biztosítani.

A rendszer előnyei
• nem korlátozza a donor radar üzemmódjait, képessé
geit;
• alkalmas lopakodó (stealth) technológiával készült
repülőeszközök felderítésére;
• rendkívül jó az önrávezető rakéták elleni védelme;
• rendkívül jó az aktív zavarással szembeni védelme;
• rejtett rádiólokációs terek kialakítását teszi lehetővé, így
rendkívüli mértékben fokozható a „meglepetési tényező”;
aktív radarokkal szemben jelentős költségmegtakarítást
lehet elérni, lefedhető a határ menti körzetek légterének
biztosítása, elsősorban kis magasságú felderítési
körzeteinek automatikus, felügyelet nélküli megfigyelése
céljából;
• megvalósítása rendkívül költséghatékony.
Ezek csak a legfontosabb előnyök, ugyanakkor egy
olyan kis ország számára, mint hazánk, ez is olyan pers
pektivikus fejlesztési terület lehet, ahol hazai szak
embereink (akár már ma is, nemzetközi együttműködés
keretében) jelentős eredményeket tudnának felmutatni.
Ehhez elsősorban az szükséges, hogy dolgozzunk ki egy
koncepciót a hazai megvalósítás lehetőségeire.
A konferencia egyik érdekes előadása a radarok
„élettartam-ciklus-költség” vizsgálatával foglalkozott. Az
elvégzett vizsgálatok azt igazolták, hogy ha a korszerű
radar megbízhatósága 0,1%-os, akkor átlag 2 óránként
regisztrálható egy meghibásodás, ha 5%-os, akkor átlag
150 óránként javítani is kell a radart. A korszerű loká
toroknak beépített melegtartalékkal kell rendelkezniük,
mert ezáltal jelentősen növelhető a rendelkezésre állás,
csökken a karbantartás gyakorisága és költsége. Ugyan
akkor a melegtartalékok költségeinek nem szabad elérnie
a radar hardverköltségeinek 10%-át. A jelenleg érvényben
lévő NATO-szabványok nem mindenben követik a radarok
megbízhatóságára vonatkozó legújabb elvárásokat.
Nagyon érdekes előadások foglalkoztak a rakéta
elhárítás problematikájával. Ez nagyon „felkapott” téma az
Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Izraelben és
NATO-körökben. A legérdekesebb volt a rakéták
felderítése, „csokornyakkendő” algoritmus szerinti letapo
gatással (lásd 4. ábra). J. Matthiesen azt bizonyította, hogy
a rakétákat optimálisan a csokornyakkendő élén vezetett
sugárnyalábbal
lehet
a
legbiztosabban
és
legenergiatakarékosabban felderíteni. Ez azért érdekes,
mivel 1982 és 1983-ban a volt Szovjetúnió sivatagi lőterein
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ösztönszerűen ugyanezzel a módszerrel derítettük fel az
emelkedő rakétákat.
A svéd szakemberek bemutatták 10 W impulzusteljesítményű, a légvédelem számára készített kis hatótávolságú radarjukat. Érdekessége, hogy a magas
ságmérés (helyszögmérés) az MTI/MTD eszközök és a
céltárgydetektálás után történik.
Egymástól teljesen függetlenül bemutattak két olyan MTI
rendszert, amelyek, ha lépcsős indítást alkalmaznak, meg
tudják határozni a repülőeszközök sebességét. Sok kritikát
kaptak, amíg meg nem magyarázták, hogy az egyik
rendszer működéséhez legalább 50, a céltárgyról
visszaverődött impulzus, míg a másik esetben legalább
150 impulzus szükséges.
Több radar-alrendszert és -részegységet mutattak be
technológiai érdekességeikkel együtt. Érdekes volt a
franciák „S”-sávban üzemelő, olcsó, teljesen félvezetős
adórendszer-végerősítője. Főbb technikai jellemzői:
2700-2900 MHz, 10% kitöltési tényező, 100 ps
impulzushossz, 18 KW impulzus-csúcsteljesítmény, >65
dBc impulzustól impulzusig tartó stabilitás, >460 000 óra
MTBCF. Figyelemre méltóak az új tesztberendezések
fejlesztése során elért eredmények, a radarfejlesztéseket
segítő szimulátorok, modellezést megvalósító programok,
vagy az új CFAR és egyéb detektorok. Kiemelkedően jó a
Nortel Technology UK légvédelmi rendszerek műszaki
szimulációját megvalósító programcsomagja. (Talán
számunkra is hasznos lehetne közelebbi tanul
mányozása?)
Több előadás foglalkozott az útvonalképzés kérdés
körével. A Föld görbületének hatását az útvonal képzésre I.
D. Gray bizonyította előadásában, valamint bemutatta a
hiba kompenzálásának lehetőségét. Több előadás
foglalkozott a manőverező célok követési lehetőségeivel,
az új útvonalképző algoritmusok előnyeivel, hátrányaival.
Kiemelt figyelemben részesültek a céltárgyjellemzők
figyelembevételének lehetőségei és korlátái a manőverező
célok követése során. Ennek a módszernek az
alkalmazása nagyon jó eredményeket ad a manőverező
célok zavaró környezetben való követése során, ha a
céltárgyak osztályozását előzőleg jól el lehetett végezni. A
németek egy távolfelderítő lokátor útvonalképzési
problémáinak csökkentésével foglalkoztak. Az, hogy egy
több éve üzemelő távolfelderítő radarral kapcsolatban ilyen
problémákat kell megoldani, számunkra is figyelmeztetés
arra vonatkozóan, hogy járjunk el nagyon körültekintően a
radartender kapcsán megjelenő technikai paraméterek
értékelése terén. A svédek javaslata az, hogy az
útvonalképző bemenő információit több független, ha
lehetséges, frekvenciában egymástól jelentősen eltérő
sugárnyalábbal rendelkező szenzortól kell nyerni. A
céltárgydetekció javulása és az adatfrissítés növekedése
miatt a módszer rendkívül sikeres, alkalmazásának csak
az ára szabhat határt. Az angolok - együttműködve az
algériai Ouamri A-val - bizonyították, hogy manőverező
célok követésére az optimális megoldást az adaptív
adatfrissítési idő rendelkezésre állása jelenti. Ennek
szükséges mértéke céltárgytípusonként eltérő, és további
kutatások tárgyát kell képezze. Célszerűnek látszik
radartenderünkben az adaptív adatfrissítési idő
rendelkezésre
állásával
kapcsolatos
képesség
figyelembevételének újbóli áttekintése. Senki nem
gondolhatja, hogy megalkotta a tökéletes útvonalképzőt, és
a közeljövő fejlődési irányai is jól meghatározhatók,
éppen ezért ezen a területen is jelentős nemzetközi
együttműködésre nyílna lehetőség.
Az adatfrissítési idővel kapcsolatos a fázisvezérelt
rácsantennákban alkalmazott „ceruza” vagy „tű” sugárnya
lábok pozíció szerinti keresési (felderítési) teljesítménye
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(search power per beam position). Ennek vizsgálata volt a
tárgya az egyik érdekes előadásnak. Bár az előadó komoly
kritikát kapott azon kijelentése miatt, hogy lehetséges az
adatfrissítési idő csökkentése, de az értékelési módszerek
talán felhasználhatók a radarok műszaki értékeléséhez a
„search power per beam position” vizsgálata során. A
következő előadás az átlagos adatfrissítési idő
alakulásával foglalkozott. A kutatók szükségesnek tartják a
legalább két, egymásnak 180 fokkal elfordított antenna
alkalmazását a tér letapogatására (mint a nálunk is
rendszerben lévő K-66), de az optimális megoldás 3 egy
idejű
elektromos
nyalábmozgatással
rendelkező
letapogatási front alkalmazása, melyek adatfrissítési ideje
egyenként 1,9 s.
Jelentős figyelmet szenteltek az előadók a multiradaradatok más, pl. civil rendszer-adatokkal való egye
sítésének. Bár az egyes rendszerek lehetőségei aránylag
nagyok, a kapcsolatok megvalósítást célzó erőfeszítések
eddig csak részeredmények elérésére voltak elégségesek.
A polgári rendszerek időszinkron GPS-adataira való
támaszkodását (rendkívül könnyen zavarhatóságuk miatt)
senki nem tartotta jó megoldásnak. Más módszerek
bevezetése viszont aránylag költséges és semmiképpen
nem nevezhető egységesnek. Ezek az előadások arra
hívják fel a figyelmünket, hogy az ASOC-polgári
repülésirányítás kapcsolatának kiépítése valószínűleg
nem lesz zökkenőmentes.
A törökök bemutatták C3I rendszerüket és a működését
szimuláló szoftvert. Ez azért volt érdekes, mivel a
hazánkban alkalmazásra kerülő ASOC - ugyanattól a
gyártótól - a török rendszerhez hasonló multiradar
adatfeldolgozó központot tartalmaz. Csak jókat hallottunk
a ma már működő rendszerről. Bár ez a szimuláció
elsősorban harcászatilag elemezte a lehetőségeket és
nem műszakilag, mégis valószínűleg nekünk is célszerű
lenne hasonló elemzés, modellezés elkészítése, esetleg a
török tapasztalatok felhasználásával.
A digitális jel- és adatfeldolgozás területén sokan követ
nek az általunk bejárthoz hasonló utat. így pl. Motorola
5600 és Texas 320C40 digitális jelfeldolgozó processzorok
széles
körű
alkalmazása
figyelhető
meg
a
radartechnikában. (Kiegészítő, egyszerűbb feladatok
ellátására legtöbb helyen Intel processzorokat használnak.)
Legolcsóbb megoldásként általában kereskedelemben
beszerezhető (COTS - „polcról levehető”) eszközöket
alkalmaznak, de ha már legalább öt évre kell tervezni a
fejlesztés és a rendszerben tartás idejét, célszerű egy
lépéssel továbblépni, és a „kommersz” számítógépre
megírt programot lefordítani egy általános célú DSP-ben
való alkalmazásra. Ha ennél is hosszabb a várható
alkalmazási idő, akkor célszerű speciális cél DSP
hardverek, például FFT processzorok alkalmazása
(vállalva a nagyobb költségeket). Ezeket az állításokat
többek között a lengyel, dél-afrikai és brit szakemberek
előadásai támasztják alá.
A légvédelem korszerűsítése során továbbra is jelentős
erőket fordítanak a „D” („L”) sávú (a nemzetközi MARK és
ICAO rendszerre települő) SSR/IFF rendszerek kialakí
tására, az ezekkel kapcsolatos problémák (zavartatás, ter
jedési anomáliák stb.) leküzdésére. Az SSR/IFF
rendszerekben a MODE-S üzemmódot sok ország
kiegészítő IFF (saját-idegen felismerés) rendszerként is
használja, mivel a lehetséges kódolt válaszok száma a
legegyszerűbb kódrealizáció esetén is 2128. A hollandiai
Prof. Ir. Piet van Genderen, az SSR/IFF rendszerek
(MODE-S) zavarvédelmi kérdéskörének szakértője ezzel
kapcsolatban tartott nagyon érdekes előadást. Ha nem is
fogunk fejlesztést végezni ebben az irányban, számunkra
is fontos ezzel a megoldási lehetőséggel megismerkedni.

Egy Bostonból érkezett előadó az impulzus-radarokban
alkalmazható amplitúdómoduláció előnyeit bizonyította (pl.
„second time round” veszteségek csökkenthetősége).
Többekben kétség merült fel a módszer gyors
elterjedésével kapcsolatban, mivel a legtöbb nagy tel
jesítményű adórendszer túlvezérelt üzemmódban üzemel,
nem biztosítva az amplitúdómoduláció érdemi bevezet
hetőségét. A félvezetős adórendszerek elterjedésével a
moduláció alkalmazása várhatóan jelentősen javíthatja a
radarok felderítési performanciáját. Mindenesetre az
adórendszerek képességeinek vizsgálata során figyel
münknek erre is ki kell terjedni.
Még sok érdekes előadás hangzott el, de mivel ezek
párhuzamosan zajlottak, egy ember képtelen volt minden
számára fontos kollégát meghallgatni. Ezért célszerű
legalább két képviselő részvétele az ilyen jellegű
konferenciákon.

Üzemlátogatási tapasztalatok
A GEC-Marconi cégnél tett látogatás alkalmával
közelebbről is megismertették a konferencia résztvevőit a
repülőgép-fedélzeti radarok néhány gyártástechnikai folya
matával. Ezek között szerepelt a konferencián is
bemutatott több célú, 1000 aktív elemet tartalmazó,
fázisvezérelt rácsantenna- és radarrendszer össze
szerelése, az egyes végfolyamatok bemérő pontjai. A
fejlesztési igazgató, Prof. J. F. Roulston, aki többek között
a digitális jelfeldolgozás szakértője, elmondta, hogy ennek
az új radarnak a fejlesztése 5 éve kezdődött, és jövőre
várható a sorozatgyártás beindulása. Az alkalmazott
digitális jelfeldolgozó processzorok az öt évvel ezelőtt leg
modernebb processzorok, de hiába vannak ma már
jobbak, nem változtatják meg azokat a változtatással járó
rendszerintegrálási kockázat miatt. Az ő műszaki-erkölcsi
büszkesége éppen abból fakad, hogy vezetésével már
akkor olyan konstrukciót sikerült kidolgozniuk, amely
időálló, és napjainkban is a legkorszerűbbnek tartják.
A RACAL cégnél minden szakirányú igazgató legalább
Ph. D tudományos fokozattal rendelkezik. Úgy látszik,
ezeknél a cégeknél szűk szakmaspecifikus tudással lehet
érvényesülni. Bemutatták a radarokban használatos SAW
szűrők gyártási technológiáját. Megismerhettük 20”-os
színes monitorukat, amelyet helikopterfedélzeti radarokban
alkalmaznak, és a kisebb fekete-fehér változatok két
fajtáját. A fényerőre és a felbontásra jellemző, hogy akkor
is élesen felismerhető a céltárgy, ha éppen a képernyőre
süt a nap. Nagyon érdekes volt a 38 GHz-es rádiókészülék, a tűzvezető radarok színes monitora és szimu

látora, valamint a rakéták találati pontosságát mérő
rendszer.

Katona diplom áciai tevékenység
Komoly előrelépés történt a nemzetközi tudományos
kapcsolatok ápolásában, illetve kiegészítésében. Mint a
HM Haditechnikai Intézet Programiroda munkatársának,
gyakran nemzetközi koordinációs feladatok, tárgyalások
végrehajtásában is részt kell vennem. így, bár némileg
váratlanul ért, reagálnom kellett a hazánk irányába
megnyilvánuló érdeklődésre. Már az első nap sokan
olvasták Kovács László külügyminiszter egyik hetilapban
megjelent nyilatkozatát, és ezzel kapcsolatban többen
megkérdezték a véleményemet. Ezután ettől eltérő
általános műszaki kérdésekkel, az elhangzott elő
adásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos kérdéskörök is
megvitatásra kerültek. Álláspontom megértéséhez némileg
be kell mutatnom a konferencián uralkodó légkört, a
tudóstársak hozzáállását a dolgokhoz. Már az első
napokban kiderült, hogy sokan tájékozottak az Európai
Közösség és a NATO-szenzorokkal, közelebbről
radarokkal kapcsolatos jövőbeni fejlesztési, beszerzési
elképzelésekről. (Gondolom, ez nem meglepő, mivel
Európa és Amerika legjobb tudósai voltak jelen, a kérdés
csak az, hogy nekem kivel sikerült közelebbi kapcsolatba
kerülnöm.)
Általánosan elfogadott nézetként kezelték azt, hogy a
NATO-ban és gyakorlatilag minden európai országban
csökken a haditechnikai eszközök vásárlása, beszerzése
és várhatóan a jövőben sem fog egy minimálisan
szükséges szintet meghaladni. Ez csak a kiképzések és a
készenléti eszközök biztosításához lesz elégséges.
Ugyanakkor minden országban ügyelnek a kutatási
képességek megőrzésére, de elfogadják azt a tényt, hogy
a fejlesztés eredményei csak ritkán realizálódnak nagyobb
sorozatokban. Ennek fő oka az lehet, hogy minden ország
kormányának, hadvezetésének szüksége van azokra az új
fejlesztési-kutatási eredményekre, amelyekről ezen a
konferencián is beszámoltak. A kutatási képességek
megőrzésének (talán fokozásának) leghatékonyabb módja
a rendelkezésre álló erőforrások (beleértve a humán
erőforrásokat is) összevonása, koncentrálása (nem
leépítése). Példaként hangzott el, hogy régebben a
repülőfedélzeti radarok és a földi, hajófedélzeti radarok
fejlesztésén lényegében elkülönítve dolgoztak. Ma már
megfigyelhető ezen fejlesztőgárdák összevonása, az
előzőleg szűkén specifikált feladatok szélesítése, pl. a
HUGHES cégnél. A konferencián megfigyelhető volt, és a
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GEC-MARCONI-nál személyesen is meggyőződtem arról,
hogy ez az összevonás nem állt meg a határoknál, és több
ország kutatói együtt dolgoznak és érnek el kimagasló
eredményeket. Azon kívül, hogy a világcégek tőkekon
centrációja is megindult, a konferencián a legtöbb nagy
volumenű sikeres fejlesztést általában három ország
tudósai közösen hajtották végre.
Szinte lefegyverző a műszaki felkészültségük, ez
szerintem abból ered, hogy szervezetszerűen,
feladatokhoz kötve, működő (konferenciákon is
bemutatott) eszközök kifejlesztésén keresztül szerzik be.
Ez a tudás rendkívül speciális és drága! Nem is óhajtanak
ezen változtatni! (Mikor rákérdeztem, finoman azt
válaszolták, hogy ez nem PC-technika, mellyel sokan
foglalkoznak!) Az eszközök javítása egyre inkább
modulcserével történik, és fog történni a jövőben is! Aki
nem építi ki a hozzáértő szakértő (ha tetszik, tudós)
gárdáját, az előbb-utóbb szinte „horribilis” összegeket fog
kifizetni, szinte ellenőrizhetetlenül. Gondoljunk bele, ha
nem értünk hozzá, roppant kényelmesen megcsinálják
helyettünk, csak fizessünk! Valóban ezt akarjuk? Mert ha
nem, lassan el kell kezdenünk kiépíteni az olyan
nemzetközi kapcsolatokat, amelyekkel érdemben
csatlakozhatunk a konferencián bemutatott többnemzetes
fejlesztésekhez. Ennek lényege szerintem az, hogy
nekünk elsősorban kiválóan felkészült szakemberekre van
szükségünk,
akik a legkorszerűbb
rendszerek
működésének megértésére is fel vannak vértezve. Ezt
azért tartom kiemelkedően fontosnak, mert tapasztalataim
szerint, legalább 10 (de lehet, hogy 15) évvel ezelőtt
befejezték az ilyen mélységű szakemberképzést a
hadsereg számára, néhány speciális területen a BME-en,
a volt Szovjetunióban, esetleg más országokban, a
NATO-va\ pedig még nem alakult ki együttműködés. Ezért
szerintem soha nem látott mértékben szükségünk van jól
képzett általános radarmérnökökre, repülőmérnökökre,
valamint légvédelmi műszaki és harcász szakemberekre.
Ezt az érvelésemet akkor úgy tűnt, hogy elfogadták, sőt,
többen megígérték segítségüket is. (Bár ez néha hajnalig
tartó eszmecserék hatására történt, és lehet, nem minden
valósul meg az ígéretekből. Ugyanakkor néhányan már
jelentkeztek!)
A konferencia jegyzőkönyve, a 3 jegyzet és a „Modern
SAW-based pulse compression systems for radar
applications” című könyv J. W. Arthurtól megtalálható a HM
HTI könyvtárában, míg a többi, konferenciával kapcsolatos
anyag hozzáférhető lesz a HTI prospektustárában.

A konferenciával kapcsolatos legfontosabb
következtetések:
• A NATO-ba és az Európai Unióba való integrálódásunk
érdekében célszerű fokozni a hasonló konferenciákon való
részvételünket, kutatni a nemzetközi fejlesztésekbe való
bekapcsolódásunk útjait és lehetőségeit.
• Javaslom a magyar szakértők (2-3 fő) részvételének
tervezését az 1998-ban tartandó lengyelországi és németországi radarkonferenciákon.
• Célszerű lenne bővíteni a Haditechnikai Intézet
feladatkörét a nemzetközi együttműködések hatékony
ságának fokozása területén.
• Szükséges lenne néhány nemzetközi szinten is
figyelemre számító fejlesztési elképzelés kidolgozása és
következetes végrehajtása (pl. az ASOC-kal kapcso
latban).
• Fokozni kellene a tudományos műszaki katona diplo
máciai tevékenységet!
• Meg kellene kezdeni a felkészülést a különböző típusú
mérnök szakértők külföldi és hazai (részben HTI-n belüli)
nemzetközi szintű képzésre. (Egy Ph. D. fokozat kitartó
munkával 4-5 év alatt érhető el, és ez nem elégséges a két
nyelvvizsgájával és a tudományos téziseivel - vagy
éppen csak elégséges - egy nyugati típusú fejlesztő
intézet szakirányú fejlesztéseiért felelős beosztás
betöltéséhez.)
• Szükséges lenne megvizsgálni az UHF és VHF sávban
megjelenő radarok hatását a katonai, esetleg civil
felhasználók várható zavartatásának csökkentése céljából,
a Nemzetközi Rádiószabályzat lehetséges változásának
függvényében.
• Meg kellene vizsgálni egy Magyarországon megren
dezendő nemzetközi mikrohullámú konferencia, esetleg
szeminárium lehetőségeit.
Bár a konferencián való részvételi díj aránylag magas
volt, a részvétel költségei megtérülhetnek, ha arra
gondolunk, hogy akár 2-3 millió dollár megtakarítást
eredményezhet, ha időben felkészülhetünk a VHF és UHF
sávban hamarosan megjelenő NATO-kompatíbilis felderítő
radarokra. Ez az információ fontos lehet a Magyar
Honvédségnek, de a zavartatás miatt a civil szférának is!
Felhasznált irodalom
Radar 97, 14-16 October, 1997, Edinburgh International
Conference Centre, Edinburgh, UK.
Dr. Balajti István, Simon Sándor

A Haditechnika megvásárolható
Műszaki Könyváruház (Liszt Ferenc tér 9., 342-0353)
Zrínyi Kiadó terjesztési osztálya (Kerepesi út 29/B, 133-9113
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (260-0740)
Technika Könyvesbolt és Antikvárium (Bartók Béla út 15., 166-7008)
Magor Áruda (Hadtörténeti Múzeum, Tóth Árpád sétány 40., 156-9770)
Sas Militaria (Sas utca 4., 117-2993)
Mega Modell (Bajcsi Zsilinszky út 19., 132-5567)
MÁV Nosztalgia Kft. (Belgrád rakp. 26. 117-1665)
Fókusz Könyváruház (Rákóczi u. 14-16., 268-1103)
Víztorony Könyvkereskedés (1042 Budapest,Geduly u. 1., 169-1450)
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A Szu-22M3 vadászbombázó
I. rész

A Szuhoj Szu-7-től a Szu-22-ig
A Szuhoj Sz-77(NATO-kód: Fitter-C) az 1960-as évek ele
jén kezdte pályafutását mint kísérleti Szu-7, amelyet a vál
toztatható geometriájú szárny kipróbálására alakítottak át.
1965-ben a T -6 jelű gépet kezdték tervezni, 1967-től
S-221 jellel, majd Szu-7JG jellel alakították ki a kezdeti
variaszárnyú változatot, amely az 1967-es domogyedovói
repülőnapon is szerepelt. Az alapgép a Sz-7B vadász
bombázó Szu-7BKL változata volt, amely 1966-67-től re
pült.
A S -2 változat volt az, amely később Szu-17 jellel a
szovjet légierő számára készült. Az új változat olyan je
lentős javulást eredményezett a Szu-7-eshez képest, hogy
néhány finomítás után sorozatban is gyártották együléses,
támadó repülőgépként. A változtatható geometriájú szárny
hátrafelé mozgásakor megváltozik a repülőgép súlypont
helyzete, ami stabilitási problémákat okoz, és ezt ki kellett
küszöbölni. A Szuhoj-tervezőiroda a problémát úgy oldot
ta meg, hogy a felhajtóerő döntő részét létrehozó szárny
felület nem változtatható, csak a külső egyharmad rész
mozgatható, a sebesség függvényében változtatva a
szárny alakját. A szárny állítása manuálisan történik.
A S z u -17 összesen 5000 kg külső függesztésű fegyver
zetet vagy tüzelőanyagot tud szállítani, ami lényeges növe
kedés a Szu-7 alig 1800 kg hasznos terhéhez viszonyítva.
A S zu-77 külső szárnyszekcióján orrsegédszárny és több
fokozatú fékszárny is található, amelyek a szárnyforma vál
toztatásával együttesen teszik lehetővé, hogy a repülőgép
ezt a súlytöbbletet lényegesen rövidebb futópályahossz
mellett is képes legyen szállítani. A Szu-77fegyverzetének

része két 30 mm-es, a szárnytöveknél beépített gépágyú.
Hat - egyes változatoknál nyolc - külső konzolon rakéta
konténereket, levegő-föld rakétákat vagy póttartályokat le
het felfüggeszteni. Egyes S z u -77változatok A 4 -2 rakétá
val is felszerelhetők. Noha a S zu -7 7 valamivel gyorsabb,
mint a kisebb MiG-27, ez utóbbi jobban alkalmazható,
mert nagyobb a harci hatósugara.
Az S-32 jelű gép a K S ^IS katapult beépítésével készült.
Gyártása 1970-től indult S zu-77M3 jellel és A L-21F haj
tóművel. Az S-32M gép a Szu-7 7M jelölést kapta, ebből
fejlesztették ki a Szu-17MK-\, amelynek К betűje a Kommercial (kereskedelmi) változatot jelzi. Ez lett 1974-től a
Szu-20 jelű exportgép a VSZ-államok számára, R-29B
Tumanszkij hajtóművel. Ezt a hajtóművet M iG -23és -27es gépeknél is alkalmazták, továbbá a lengyel és cseh lé
gierőknél, valószínűleg az egységes hajtóműellátásban re
ménykedtek.
Az S-32M2-bő\ készített К változatból született a
Szu-22 exportgép, amely Irak, Líbia, Peru, Szíria stb. légi
erőihez került. A kétüléses oktató változat Szu-17UM2D
jelet kapott, ebből készült a Szu-22UM2. A Szu-17M3 har
ci gépből fejlesztették ki a Szu-22M3 exportváltoza
tot,amelyet R-29BS hajtóművel láttak el az A L-27F he
lyett. Ezekre a gépekre R-60-as légiharc-rakétákat és Szi
réna 3 lokátorrendszert szereltek fel. A szovjet
Szu-17M3U gép exportpárja a Szu-22M3U volt.
1983-tól futott ki az utolsó Szu-17M4 változatból kialakí
tott Szu-22M4 exportgép, a „púpos hátú”, amely egy 25
éves fejlesztés végét jelentette. A gép AL-21F3A hajtómű
ve 78,0/111,5 kN tolóerejű volt, ez tette lehetővé viszony
lag jobb teljesítményeit.

7. ábra: A Szu-7BKL változat egy korai példánya
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A repülőgép geom etriai adatai
Általános adatok
A repülőgép hossza repülésirányban:
PVD nélkül (behúzott kúppal):
PVD-vel:
A repülőgép magassága álló helyzetben:
Futónyomtáv:
Keréktávolság álló helyzetben:
Főfutó-kerékköpeny mérete:
Orrfutó-kerékköpeny mérete:
A repülőgép állóhelyzeti szöge:

2. ábra: Balogh Imre, őrnagy és Máté László, őrnagy
a Szu-22 típus első repülési napján (1984. III. 21.)
felszálláshoz készülődik. (Toperczer archívum)

3. ábra: A három (07, 08, 09) Szu-22UM3K kiképző
repülés előtt Taszáron, 1984-ben.
(Toperczer archívum)

Szárny
Szárnyfelület
(x=63°):
Szárnyfesztáv
(\jr=30, x=63"):
(\|/ figyelembevétele nélkül x=63°):
Szárnyfelület
x=30"-nál:
Szárnyfesztáv
(y|/=3°, x=30°):
Közepes aerodinamikai húr:
Tőborda (a szimmetriatengely mentén):
Tőborda
(%=63°): 1
Keresztirányú „V” beállítás szöge:
Beállítás szöge:
Karcsúság
(x=63°)
(X=30D):
Szűkülés
(%=63B):
Előszárnyak felülete:
Csűrök:
A két csűrő felülete a forgástengelyig:
Csűrök kitérése
(%=63e):

Fékszárnyak
Fékszárnyak típusa:
a szárny nem mozgatható részén
a szárny elfordítható részén
Fékszárnyak felülete:
a szárny nem mozgatható részén
a szárny elfordítható részén
Fékszárnyak kitérése:
Törzs
Maximális átmérő:
Hosszúság:
Törzsféklapok:
Törzsféklapok összfelülete:
Kitérési szög:

4. ábra: Felszállás előtti control a „05“ (gy.sz.: 52305)
számú Szu-22M3-on 1996. december 2-án. (Fotó:
dr. Toperczer I.)

5. ábra: A „03“ sz. gép parkolás közben Taszáron (C. L.)
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17,321 m
19,006 m
5,129 m
3,830 m
5,241 m
880x230
660x200
0°40’

34,50 m2
10,025 m
10,040 m
38,49 m2
13,680 m
4,157 m
5,856 m
1,302 m
-3°
+1°
2,69
4,88
4,5
1,8 m2
1,81 m2
+21°
-15°

kimozduló
elforduló
1,91 m2
1,998 m2
25°

1,634 m
15,672 m

1,32 m2
50°

Vízszintes vezérsík
Körüláramlott felület:
Fesztáv:
Nyilazási szög a húr 1/4 része mentén:
Karcsúság:
Szűkülés:
Keresztirányú „V” beállítás szöge:
Statikus nyomatéki tényező:

5,58 m2
4,762 m
55“
1,91
3,6
0°
0,242

Függőleges vezérsík
Felület:
Nyilazási szög a húr 1/4 része mentén:
Statikus nyomatéki tényező:
Oldalkormány-felület:
Oldalkormány kitérési szöge:

5,535 m2
55°
0,0876
0,924 m2
±250

R epülő-technikai és aerodinam ikai jellem zők
Repülési adatok:
Külső fegyverzeti függesztmény nélküli repülőgép repü
lési adatai
Maximális vízszintes repülési sebesség
utánégető üzemmódban,
X=63” szárnynyilazási szögnél:
- földközelben (H=200 m)
1350 km/h
- H=11 000 m magasságban
1900-2230 km/h
(M=2,0 *0,1
-0,2)
Gyakorlati repülési távolság
függesztmények nélkül (teljesen feltöltött
belső tartályokkal, 7% tüzelőanyag
-maradvánnyal leszálláskor és 4 percre
való tüzelőanyag-maradvánnyal iskolakor
céljából)
H=11 000 m magasságon,
X=45° szárnynyilazás és
Ymüsz.= 530km/h sebességen
1450 km/h
Átrepülési távolság (teljes feltöltött belső
tartályokkal, két - egyenként - 1160 literes
és két 840 literes póttartállyal, 7%
tüzelőanyag-maradvánnyal iskolakor céljából
(X=45°, Vmüsz =550-530 km/h:
- H=6000-10 000 m magasságon
a póttartályok páronkénti ledobásával
a kifogyás mértékében
2350 km
- H=6000-7000 m magasságon
a póttartályok ledobása nélkül
1950 km
A repülőgép repülési adatai függesztett fegyverzeti
berendezésekkel
Maximális vízszintes repülési
sebesség utánégető üzemmódban
X=630 nyílásszögnél:
- földközelben (H=200) max. 2000 kg
bombaterhelésig
- H=11 000 m magasságban
két R -60 rakétával

1250 km/h
18002000 km/h
(M=1,8±0,1)

Gyakorlati repülési távolság
(a belső tüzelőanyag-tartályok
teljes feltöltésével, 7% tüzelőanyag
maradvány mellett és 4 percre való
tüzelőanyag-maradvánnyal leszállás
céljából) a póttartályok kifogyás utáni
ledobásával és a bombák félúton
történő oldásával: 100 kg-os
bombaterheléssel és négy 840 literes póttartállyal:
- földközelben (H=200 m) x=63"
és Vmüsz =650 km/h:
1300 km
- H=7Ó00-11000 m magasságban
X=45° VmüS2 =550-530 km/h:
2100 km
Harci alkalmazás sugara H=200 m
magasságban, VmQSZ=600-900 km/h
sebességgel, x=63°, teljesen feltöltött
tüzelőanyag-tartályokkal, 7% tüzelőanyag
maradvány mellett és 4 percre való

tüzelőanyag-maradvánnyal leszállás céljából,
bombavetéssel a cél felett és a póttartályok
leoldásával kifogyásuk után:
-1 0 0 0 kg bombaterheléssel
és négy 840 literes póttartállyal
600 km
- 2000 kg bombaterheléssel
és két 840 literes póttartállyal
450 km
- 4000 kg bombaterheléssel
300 km

A repülési távolságok és a hatósugarak értéke M62 típu
sú bombákkal függesztett repülőgépre vannak meghatá
rozva.
Felszállási jellemzők (betonos felszállómezőről x=30enyi
lazási szöggel, kiengedett előszárnyakkal történő felszállás
esetén):
- Felszállótömeg az NR-30 gépágyú
lőszerjavadalmazásával, teljesen feltöltött
tüzelőanyag-tartályokkal, fegyverzeti
függesztmények nélkül, tartókkal:
15 590 kg
Ez esetben:
emelkedési sebesség:
350 km/h
nekifutási távolság:
950-1000 m
- Felszállótömeg az NR-30 gépágyú
lőszerjavadalmazásával, teljesen feltöltött
belső tüzelőanyag-tartályokkal, nyolc
darab 500 kg-os bombával és két R -60
rakétával:
19 790 kg
Ez esetben:
emelkedési sebesség
390-395 km/h
nekifutási távolság:
1550-1600 m
Leszállási jellemzők (betonozott
leszállómezőre történő nyílásszöggel,
kiemelkedett fékszárnyakkal
és előszárnyakkal):
Leszállótömeg 20% tüzelőanyag
maradvánnyal, az N R -30 gépágyú 50%-os
lőszerjavadalmazásával, függesztmények
nélkül, tartókkal:
12 290 kg
Ez esetben:
leszállósebesség:
kifutási úthossz fékernyővel:
(S=25 m2)
kifutási úthossz fékernyő nélkül:
Maximális leszállótömeg esetén:
leszállósebesség:
kifutási úthossz, fékernyővel:
(S=25 m2)
kifutási úthossz fékernyő nélkül:
Repülőgép leszállótömege:
számított leszállótömeg:
maximális leszállótömeg:
maximális korlátozott leszállótömeg:

280-285 km/h
850-950 m
1200-1250 m
13 400 kg
290-295 km/h
1100-1150 m
1450-1500 m
12 500 kg
13 400 kg
14 800 kg

A számított nagyobb tömeggel történő leszállás kivétel
ként megengedett. A maximális leszállótömegnél nagyobb,
de a maximális korlátozott értéket meg nem haladó tömeg
gel történő leszállások száma nem lehet több az összes le
szállások 3%-ánál.
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A Szuhoj-család NATO-kódok szerint
Nincs még egy szovjet repülőgép, amely annyi keveredést
okozott volna a kódkiosztásnál, mint a S zu -1 7/20/22 szé
riák. A Szu-20 és Szu-22 név csak exportváltozatokat je
lölt. A NATO valamennyi szovjet szolgálatban álló változa
tot a S zu -1 7 Fitter kóddal jelölte, amelyet egy betű követ.
A S zu -1 7 Fitter-C volt az alaptípus, amely 1971-től állt
szolgálatban. Viszonylag kis számban készült, és a szov
jet haditengerészetnél is alkalmazták. Egyszerűbb elektro
nikával felszerelt változatát exportálták Algériába,
Csehszlovákiába, Egyiptomba, Irakba és Lengyelország
ba.
A S zu-17 Fitter-D szovjet megnevezése Szu-17M. Na
gyon hasonló a Fitter-C-hez, de a mellső törzsrészt meg
hosszabbították, hogy több elektronikus eszközt helyez
hessenek el rajta. Terepkövető (akadálykikerülést biztosí
tó) lokátorral szerelték fel, melynek konténere az orr alatt
van, a lézerirányító berendezés pedig a beömlőnyílás kúp
jában. A Szu-17M exportváltozatát Szu-22, illetve Fitter-F
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kóddal jelölték. A Perunak exportált F változatot csak kor
látozott lokátorriasztó rendszerrel szerelték fel, és szinte
nem is volt elektronikus navigációs berendezése.
A Szu-17 F itte r-E - szovjet jelölése: S zu -1 7 U M -ké tü 
léses kiképzőváltozat. Nincs elektronikus konténere az orr
alatt, és a 30 mm-es gépágyút is kiépítették.
A Szu-17 Fitter-H nem más, mint javított Fitter-D. A te
repkövető lokátort az orrba süllyesztették. A farokrész alá
leszerelhető pótvezérsíkot építettek, a függőleges vezérsík
magasabb lett. Hozzávetőleg 165 Fitter-H-t alakítottak át
harcászati repülőgéppé. A S zu -22 -J hasonló a Fitter-Hhoz, de hajtóműve a Tumanszkij R -29BS-30C gázturbina
volt.
A Szu-17 Fitter-K-\ 1984-ben azonosították, ez a
Szu-77utolsó változata. Angolába, Észak-Vietnamba, Je
menbe, Líbiába és Szíriába exportálták.

A repülőgép rendeltetése és fő feladatai
A Szu-22M3 együléses, hangsebesség feletti, változtatha
tó szárnygeometriájú vadászbombázó repülőgép. Fegyver
zete és berendezései megfelelő nagy hatásfokkal lehetővé
teszik:
- kis és közepes magasságokon tevékenykedve - irá
nyított és nem irányított rakétákkal, bombákkal és gépágyútűzzel - vizuálisan látható földi és vízfelszíni célok
(atom-támadóeszközök, légvédelmi irányított rakéta- és
csöves légvédelmi tüzelőállások, repülőtéren álló repülőgé
pek, harckocsik, tüzérség, deszant partraszállító hajók,
egyéb mozgó és álló célok, valamint menetben és össz
pontosítási körletekben az élőerő pusztítását);
- nem irányított rakétákkal, Ft-60, R -13M rakétákkal és
gépágyútűzzel a vizuálisan látható légi célok támadását;
- H -28 irányított rakétákkal az álcázott földi célok (rádió
lokátor-állomások) megsemmisítését.

6. ábra: A „02“ sz. gép felszállás előtt (C. L.)

(folytatjuk)
Dr. Czövek László

Aknavető, a XXI. század tűzfegyvere Ili. rész
Takács Tamás
(A cikk szövegrésze a Haditechnika 1997/3. és 4. számaiban jelent meg. Itt a további típusok ábráit közöljük. Szerk.)
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37. ábra: 120 mm-es Model 87 típj. aknavető (Svájc)

38. ábra: 120 mm-es Model L típj. aknavető (Spanyolo.)
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Magyar fegyverkonstruktőrök
Évek, sőt mondhatni évtizedek óta szinte alig jelent meg
olyan írásos anyag, amely méltóképpen foglalkozott volna
a XX. századi magyar kézifegyverkonstuktőrök életével,
szakmai tevékenységével. Egyre kevesebben vannak
azok, akik a „régi nagyokról” - Frommer, Király, Kucher
stb. - még tudnának valamit mondani, esetleg velük együtt
dolgoztak. A régi „nagyokról” vagy a ma még élő fegyver
konstruktőrökről az átlagember szinte semmit sem tud.
Személyüket vagy homály fedi, vagy csak a szűk szakma
ismeri. Pedig ezek az emberek megérdemlik, hogy nevüket
és tevékenységüket szélesebb körben is megismerjék,
mert saját szakterületükön maradandót alkottak.
A XX. századi magyarországi kézifegyver-konstruktőrök
munkássága alapvetően két céghez, a FÉG*-hez (további
akban: Fegyvergyár) és a Danuviához kapcsolódik. Az
egyik, akivel még volt lehetőségem beszélgetni és akinek
a munkássága a Fegyvergyárhoz kötődik:

Kameniczky József
(1923-1997)

1923. március 31-én született az Ugocsa megyei
Nagyszőllősön - ma Vinogradov. Elemi és polgári iskoláit
Csehszlovákiában végezte. Ezen időszak alatt több helyen
is élt, Beregszász, llosva, Lőcse, Királyhelmec, Mezőlaborc. 1938-ban, édesapja halála után Nagyszőllősre kerül
gyermektelen nagybátyjához. 1938-ban felveszik a
nagyszőllősi Magyar Királyi Állami Vas- és Fémipari Isko
lába. 1941-ben végzős, amikor az iskolában olvassa a kü
lönböző vállalatok kifüggesztett álláslehetőségeit. Ismerő
sei ajánlására a Fegyvergyárnál jelentkezik. 1941. szep
tember 15-én felveszik, tisztviselői minőségben,180 pengő
havi fizetésért, 1 hónap próbaidőre. 1941. október 15-én
határozatlan időre véglegesítik.
A gyárban a fegyverszerkesztési irodára kerül, ahol a
fegyverek gyártásához szükséges eszközök tervezése és
a technológiák kidolgozása folyik. Munkába állásának ide
jén éppen a 36.M 20 mm-es nehéz géppuska felszerszámozása van folyamatban, de ez idő tájt (1945-ig) folyik a
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mm-es 1935.Més 7,92 mm-es 1943.M gyalogsági pus
kák, a 9 mm-es 1937.Més a 7,65 mm-es 1943.M piszto
lyok, az 50 mm-es 39.M gránátvető, valamint az
1907/31.M 8 mm-es Schwarzlose-géppuskák gyártása is.
1941-45. között a fiatal Kameniczky technológus és ké
szülékszerkesztő beosztásban gyártáselőkészítéssel fog
lalkozik, aminek a későbbiek során nagy hasznát veszi.
(Ma is vallja, hogy minden mérnöknek, aki konstrukciós
tervezéssel foglalkozik, néhány évig technológusként kel
lene dolgoznia.) A háború vége felé, 1944 novemberében
a katonai parancsnok a Fegyvergyár alkalmazottai közül
kiválaszt kb. 200-220 főt, s gyalogmenetben Mosonma
gyaróvárra küldi őket. Ezen személyek, bár katonakötele
sek, de a haditermelésben való részvételük miatt felmen
tést kaptak a katonai szolgálat alól. Az evakuálási terv
szerint a gyárat - a front elől - Mosonmagyaróvárra ter
vezték áttelepíteni. A fegyvergyártó gépeket uszályon
akarták átszállítani a helyi textilgyárba. A gépeket szállító
usztályok kirakodás nélkül továbbmentek Ausztriába. Ka
rácsonykor a főmérnöktől engedélyt kapnak, hogy fel
váltva - fele állomány karácsonykor, fele újévkor - haza
menjen a családjához. Kameniczky József a karácsonyi
turnusba kerül, ám amikor Kelenföldre ér, Pest körül bezá
rul a gyűrű, így Budapesten reked. A XX. kerületben várja
ki a háború végét.
8

1. ábra: Az 9 mm-es Browning-Short tölténnyel
tüzelő VALAM M48______________________

A Fegyvergyárban a háború után viszonylag korán hoz
záláttak a háborús károk felszámolásához, a romok eltaka
rításához, a gyár rendbehozatalához. A gyárat megszállva
tartó szovjet katonai egység parancsnoka, Kabahisi őrnagy
40 fő részére engedélyezte ezen feladatok végzését. Kameniczky József 1945. április 3-án került be a kiválasztot
tak közé, miután megkapta az igazolást, hogy nincs nyilas
múltja. Tobisch Jánosnak - a Fegyvergyár akkori főmérnö
kének - eszébe jut, hogy a „Józsi gyerek” anyanyelvi szin
ten beszél cseh és szlovák nyelven. Ezután 1945 végéig,
amíg az oroszok a gyárban voltak, Kameniczky József tol
mácsfeladatokat is ellátott.
1945 nyarán megkezdődött a munkások fel-, illetve
visszavétele a gyárba. Bár ebben az időszakban a fegyvergyártás újbóli elindítása még teljesen reménytelen volt, a
vezetőség bölcs előrelátással ideiglenesen más területen
alkalmazza a fegyvergyártáshoz értő szakembereket.
(Például megrongálódott gépek felújítása, vagonalkatré
szek, petróleumlámpák, kályhák, vízmelegítők stb. gyár
tása.)
Flamarosan igény jelentkezett a fegyvergyártásra is.
1945 után a rendőrség nem rendelkezett egységes lőfegy
verrel. Fegyverzete nagyon vegyes összetételű volt, töb
bek között 1935.M és Mauser-puskák, 1937. M pisztolyok,
amelyeknek nem volt revolverező elsütőszerkezetük. (A
zsiványnak már akkor is jobb, modernebb fegyvere volt,
mint a rendőrnek.) Felkérés érkezett tehát a rendőrségtől,
hogy a Fegyvergyár tervezzen és gyártson a szolgálati kö
vetelményeknek megfelelő pisztolyt. A rendőrség igénye
azt volt, hogy az új pisztoly a német Walter PP - amit ez
idő tájt a legjobb rendőrségi pisztolynak tartottak - mintá
jára revolverező elsütőszerkezettel rendelkezzen. A szak
emberek egyöntetű véleménye, hogy a háború alatt
használt 1937.M vagy 1943.M pisztolyok bármiféle moder
nizálása szóba sem jöhet. Problémaként jelentkezett, hogy
a Fegyvergyárban nem volt olyan konstruktőr, aki pisztolyt
tudott volna tervezni. Mivel a fejlesztés sürgős volt, Tobisch
János visszahívta a Fegyvergyárba régi barátját, Elődy La
jost, aki korábban már dolgozott a Fegyvergyár konstruktő
reként.**
Ekkor került a fiatal Kameniczky Elődy Lajos mellé mint
segédszerkesztő. Lényegében itt kezdődött konstruktőri
pályafutása. A fegyverszerkesztési osztályon ekkor ketten
dolgoztak, ahogyan a gyárban mondták: „Lajos bácsi és a
Józsi gyerek”. Elődy Lajos tervezte a magyar 7,65 mm-es
Browning-tölténnyel tüzelő 48.M rendőrségi pisztolyt (gyári
jele: BRI), amelynek munkálataiba Kameniczky Józsefet is
bevonta. A tervezés 1946-ban kezdődött, a rendelt
mennyiséget 1950-ig leszállították.
A 7,65 mm-es 48.M rendőrségi pisztoly után - a Kohóés Gépipari Minisztériumba érkezett licencdokumentációk
alapján - a 7,62 mm-es TT-33 pisztoly (Tokarev-Tula), a
7,62 mm-es 1891/30.M szovjet Moszln-Nagant feltűzhető
szuronyú gyalogsági puska (gyári jele: GL1, honvédségi je
lölése: 48.M gyalogsági puska), a 7,62 mm-es 4S./W táv
csöves mesterlövőpuska (gyári jele: G U M ) és a 7,62 mmes 48.M lehajtható szuronyú karabély honosítása és hazai
sorozatgyártásba vitele volt Elődy és a kb. 40 főből álló
technológus és szerszámkészítő gárda feladata. A csoport
java része a Danuviából került a Fegyvergyárba (csak né
hány nevet említve: Győrösi Rudolf főtechnológus vagy a
későbbi főmérnök, Hardy József). Kameniczky ekkor az
orosz nyelvű dokumentációs tárat kezeli és fordításokat vé
gez, miközben tolmácsfeladatokat is ellát a szovjet tanács
adó mellett. Az 50-es évek elején részt vesz az 50 mm-es
P27 csehszlovák tervezésű páncélököl gyártásba vitelé
ben. A gyártás azonban a megrendelés visszavonása mi
att csak a „0”-sorozatig jutott el.

1951-ben indult be a gyárban a légpuskagyártás. Kame
niczky önálló tervezésének eredménye a csőletöréses LP1
és LP2 légpuska lett.
Az idő előrehaladtával a fegyverszerkesztési osztály lét
száma is bővült. Az osztályon már több olyan ember dolgo
zott, akik egyetemi diplomával rendelkeztek. Elődy Lajos
szorgalmazására Kameniczky Józsefet a gyár 1953-ban
beiskolázta a Budapesti Műszaki Egyetem gépgyártástech
nológiai szakára. A 11 szemeszteren (plusz 1 év diplomamunkán) sikeresen túljutva, 1960-ban szerez mérnöki dip
lomát. Az állami vizsgabizottság elnöke dr. Vörös Imre volt.
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törtek. Két évi kitartó, keserves kutató- és kísérletező
munka eredményeként a Fémipari Kutató Intézettel közö
sen sikerült a problémát megoldaniuk, mégpedig úgy, hogy
egyrészt az eredeti alumíniumötvözethez még 0,1% titánt
adtak, másrészt a kakas azon részét, amely az alumínium
tokba illeszkedett, keskenyebbre vették, és a sátorvasat is
átalakították. így született meg az R61 jelű, 6 töltényes
rendőrségi pisztoly, amely már teljes mértékben megfelelt
a tartóssági előírásoknak. Itt kell megjegyezni, hogy a
Fegyvergyár volt az első gyár, amely 9 mm-es űrméretben
könnyűfém tokos pisztolyt készített. Szinte alig fejezi be az
R61-et, máris újabb feladatot kap. A Magyar Néphadsereg
vezetése elhatározta, hogy a 7,62 mm-es (77) pisztolytöl
tényről áttér a 9 mm-es Makarov-pisztolytöltényre. Látva az
R61 sikerét kérték, hogy ez a pisztoly szintén könnyűfém
tokkal készüljön, de nem 6, hanem 7 töltényes legyen, va
lamint hosszabb (100 mm) csővel rendelkezzen. A terve
zési feladat eredménye a jól ismert, azóta is rendszerben
lévő PA-63 pisztoly (4. ábra) lett.
1957-ben a Magyar Néphadsereg a gyalogsági puskák
és karabélyok helyett a 7,62 mm-es A K -4 7 Kalasnyikov
gépkarabélyt rendszeresítette, amelyet licenc alapján a
Fegyvergyár gyártott. A Haditechnikai Intézet által bizto
sított eredeti szovjet dokumentációk alapján az A K -4 7
sorozatgyártásának beindításában - kollégáival közösen
- nagy részt vállalt Kameniczky József is. Az első soro
zat AK -47-es 1959-ben hagyta el a gyárat. A fegyverek
a tok kivételével a Fegyvergyárban készültek. A tokokat
- részben a kedvezőbb kapacitáskihasználás, részben a
jobb gépállomány miatt - a Danuviában gyártották. (Az
eredeti AK-47-né\ a tok tömör acéltömbből, marással ké
szült.) 1961-től azonban már a modernizált AKTW-gépka-

4. ábra: A még ma is rendszerben lévő 9 mm-es PA-63

Diplomamunkája két feladatból állt; gépészetből a „Vízszin
tes fúrómű elemzése”, technológiából pedig a „Vadász
puska kakasának technologizálása”.
1957-ben a Fegyvergyár egyiptomi megrendelést kapott
két pisztoly tervezésére és gyártására. Kameniczky József
ekkor kapja első önálló pisztolytervezési feladatát: a 7,65
mm-es 48.M rendőrségi pisztoly 9 mm-es Browning-Short
tölténnyel működő változatát kell megterveznie. Munkájá
ban mestere, Elődy Lajos is segíti. Az elkészült fegyver a
Walam 48 (И/alter-Lampart) nevet kapja (1. sz. ábra), a
pisztoly gyári jele: BR2. Ebben a pisztolyban alkalmazta
először Kameniczky József az általa tervezett ütőszeget és
biztosítóegyüttest. Ez az ütőszeg - az előzővel szemben,
amelyet Elődy Lajos tervezett - törésmentesnek bizonyult.
A PA-63-as változatig bezárólag ebben a pisztolycsalád
ban mindvégig ezt a megoldást alkalmazzák. A másik fela
datot - a TT-33-as pisztoly átalakítását 7,62 mm-esről 9
mm-es Parabellum-tölténnyel működő változattá - Balogh
Ambrus oldotta meg. Az új fegyver neve, legalábbis, aho
gyan a gyárban nevezték, TT-9P vagy ismertebb nevén
Tokagypt lett (2. ábra).
„A gyárnak ebben az időben alakul ki egy olyan fegyvergyártó-tervező szakembergárdája - köztük Kameniczky Jó
zsef - , amely nem csupán a szovjet licenc alapján tud ter
vezni, de saját konstrukciókat is képes előállítani.”(1)
Kameniczky József 1958-ban újabb feladat előtt áll. A
BM megrendelésére át kell alakítania a 7,65 mm-es 48.M
rendőrségi pisztolyt 9 mm-es Makarov-lőszert tüzelőre. Az
új, könnyű, alumíniumtokos pisztoly az RK 59 jelet kapja.
Ebből azonban csak kis darabszám készült el, mivel az
alumíniumtokok nem bírták a tartóssági próbát, gyakran el
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5. ábra: Az FP9 pisztoly, amelyre Kamenicky József
1981-ben mintaoltalmat kapott________________

rabélyt gyártják, amelynél a tok lemezből készült. A le
meztokok gyártása ekkor már a Fegyvergyárban történt.
A gépkarabélyok gyártása idején Kameniczky József vi
harlámpákat és csillárokat is tervezett, amelyek szintén be
letartoztak a cég akkori profiljába.
A gyáron belül a légpuskagyártás területén is válasz
tékbővítésre került sor. Angol megrendelésre Kameniczky
József tervezte meg 1961 -ben az LP11 merev csövű, felhúzókakasos, töltőcsapos légpuskát. Ezt követően légpus
katervezésben már nem vesz részt.
A vadászpuskagyártás területén is beindult a fejlődés.
1956 őszén Kameniczky József gyártástechnológiailag
több helyen áttervezte és modernizálta a 16-os MonteCarlo - sörétes vadászpuskát, amelynek alapja a Frommer-féle felsőkulcsos vadászpuska volt. Ehhez a munká
hoz rajzdokumentációk nem álltak rendelkezésére, csak
mintadarabok. A modernizált 16-os Monte-Carlo vadász
puskával a Fegyvergyár 1958-ban lépett ki a nyugati pi
acra, ahol szép sikert aratott. Igény jelentkezett - a Nyuga
ton kelendőbb - 12-es kaliber iránt is. Kameniczky József
újabb feladat előtt állt. 1966-ban megtervezte a 12-es,
majd a 20-as kaliberű Monte-Carlo vadászpuskát. A Fegy
vergyár vadászfegyver-választéka így tovább bővült. A
Monte-Carlo mellett megjelentek a Continental, Continen
tal Extra és Viktoria modellek is. A százezredik MonteCarlo vadászpuskát 1971-ben adták át.
1968-ban Kameniczky kidolgozta a vadászpuskáknál a
két cső összefogatására alkalmas zsugorkötéses csőbi
lincset. (Addig erre a célra fecskefark illesztésű tömböt al
kalmaztak.) Ezek gyártására azonban már nem került sor
- csak prototípus készült - , mert a gyár a vadászpuskák
gyártását sajnálatos módon 1978-ban leállította. Kame
niczky fő célkitűzése az volt, hogy ezen puskák csöveit is
hidegkovácsolási eljárással lehessen elkészíteni, ugyan
úgy, mint a Воск-rendszerű puskáknál. A vízszintes csőel
rendezésű vadászpuskák mellett a külföldi piac egyre in
kább kereste a függőleges csőelrendezésű vadászpuská
kat is, közismertebben a Воск-rendszerű fegyvereket.
1966-ban kezdi el Kameniczky az első magyar Bock-rendszerű vadászpuska tervezését. Gyári jele eleinte B t2,
később BZ12 (3. ábra). A 12-es után megtervezi a 16-os
és 20-as kaliberű fegyvereket is. A konstrukciók kialakítása
során 1967-ben benyújtja első szabadalmát, az „Elsütő
szerkezet kétcsövű kézi lőfegyverhez" címmel (lajstrom
szám: 155035/1967. IX. 5.). A vadászpuska sikerét bizo
nyítja, hogy a fegyver 1967-ben BNV-díjat nyer.
Az alappuska tehát már megvolt, így a tervezést tovább
folytatta a golyós-sörétes és a dupla golyós fegyverek irá
nyába, távcsőszereléssel és a golyócsőhöz gyorsítós el
sütőszerkezet megtervezésével. Gßjelü dupla golyóspus
káinak gyártására azonban - néhány minta kivételével nem kerül sor.
1968-ban tervezte meg a 12-es golyós-sörétes változa
tot, amelynél a „Csősín függőleges elrendezésű kétcsövű
kézi lőfegyverhez” megoldására ipari mintaoltalmat kap
(lajstromszám: 74893/1968. Vili. 26.). Ennek 12-es sörétes
és 7x65R golyós lőszert tüzelő változata a PUSZTA nevet
kapta. A fegyver készült még 12-es sörétes és 7x57R go
lyós változatban is. A mintaoltalom lényege, hogy a golyós
és a sörétes cső közé egy ventillációs csősínt tervezett,
amelyhez azonban nincs hozzáfogatva a golyós cső (alsó
cső), csak a sörétes. A golyós cső a ventillációs sínre csu
pán feltámaszkodik. A két csövet elöl egy köszörült kettős
gyűrű fogja össze, amelyben a golyós cső tengelyirányban
el tud mozdulni (csúszni). így, amennyiben a golyós csőből
egymás után több lövést adnak le, a cső - hőtágulása kö
vetkeztében - a gyűrűben tengelyirányban dilatálni, elmoz
dulni („nyúlni”) tud, és a ventilációs sínhez rögzített sörétes
cső, amelynek hőmérséklete alacsonyabb, nem hajlítja el.

6. ábra: A 7,65 mm-es R78 aluminiumtokos rendőrségi
pisztoly
így a golyós cső nem görbül, a fegyver lőszabatossága
nem romlik. Kísérletek bizonyították, hogy több, gyors egy
más utáni lövés után a golyós cső akár 0,3 mm-rel is meg
nyúlik. A GSB puska - ami igen kelendő volt a nyugatné
met piacon - szintén BNV-díjat kapott.
1973-ban és 1975-ben a korong- és skeet-lövő verse
nyen használt Bock-puskákhoz egybillentyűs elsütőszerke
zeteket is tervez, amelyek közül az egyik változat kakasbiz
tosítási rendszerére 1976-ban szabadalmat kap. („Kakas
biztosítás kétcsövű kézi lőfegyverekhez”, lajstromszám:
177437/1976. 04. 20.)
1982-ben tervez még egy Bock-puskacsaládot alumíni
um zártesttel és a hozzá tartozó különféle golyós-sörétes
és dupla golyós váltócsövekkel, de ezekből csak a mintapéldányok készülnek el. Ebben a munkában Palotai Gyula
és Géczi Sándor kollégái is segítették.
A Fegyvergyár maroklőfegyverei iránt 1967-től komoly
érdeklődés mutatkozott Nyugaton. Felmerült az export le
hetősége is. A szükséges engedélyek beszerzése után Kameneczky József tervei alapján először a 7,65 mm-es
Browning töltényhez gyártott AP 7,65 pisztoly, majd a 9
mm-es Browning-Short töltényhez gyártott AP 9 pisztolyok
gyártását kezdik meg - amelyek a PA-63 pisztoly 7,65
mm-es és 9 mm-es alumíniumtokos exportváltozatai.
A legismertebb márkanév közöttük az Attila. Később meg
tervezi az AP9S és az AP7.65S acéltokos változatot is.
Kiemelkedő munkájáért a 70-es évek elején megkapja a
műszaki tanácsadói rangot.
1971-ben feladatul kapja a P9jelű 9 mm-es Parabellumtölténnyel működő, 13 db töltényes, nagy teljesítményű
pisztoly tervezését. Ezt követően megtervezi az állítható
irányzékú P9C (Capitán) változatot is. Munkájában Vándor
Miklós volt segítségére. 1975-ben továbbfejleszti a P9-et

7. ábra: A 9 mm Parabellum tölténnyel működő
96M.P9RC pisztoly_____________________
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8. ábra: A 7,65 mm-es R78 alumíniumtokos rendőr
ségi pisztoly metszeti képe
és megjelenik a ventilált felső célzósínes FP9 pisztoly (5.
ábra). A célzósínnek elsősorban kapáslövésnél van je
lentős szerepe. A fegyverről a külföldi szaksajtó az angliai
vizsgálatokat követően igen elismerően nyilatkozott. Erre a
megoldásra (illetve a fegyverre) 1981-ben 80483/1981.09.
28. lajstrom mintaoltalmat kap.
1978-ban a Fegyvergyár újabb megrendelést kapott a
BM-től egy kisméretű, könnyű, revolverező elsütőszerke
zetű zsebpisztoly tervezésére és gyártására. A tervezést
ismét Kameniczky József végzi el. Megszületik a 7,65 mmes R78 alumíniumtokos rendőrségi pisztoly (6,7. ábra). A
pisztoly biztosítási megoldására 185411/1982. 01.28. lajst
romszám alatt ismét szabadalmat kap. A szabadalom
címe: „Forgóbiztosítás öntöltő pisztolyokhoz”. Ezzel a me
goldással a pisztolyt nem lehet addig sem szétszedni, sem
összerakni, amíg nincs biztosítva. Míg az R78 pisztoly
gyártási előkészületei folynak, hozzákezd a nagy teljesít
ményű, 9 mm-es Parabellum-tölténnyel működő, revolve
rező elsütőszerkezetű pisztoly tervezéséhez, amely végül
pisztolycsaláddá növi ki magát. A pisztolycsalád tagjai:
P9R, P9RA, P9RK, P9RAK(A-alumíniumtokos, K-Kurz, rö
vid.) Ezek - az alkalmazott lőszer teljesítménye miatt - rö
vid csőhátrasiklásos, reteszelt pisztolyok. A családba tarto
zik még a súlyzáras, 9 mm-es Browning-Short-lőszerrel
működő B9R és a 9 mm-es Makarov-tölténnyel működő
M9R pisztoly is. Az utóbbiak csak alumíniumtokos kivitel
ben készültek. Ez a pisztolycsalád a 185411/1982. szaba
dalmi számú biztosítással készült.
Egy korábbi nyilatkozatában Kameniczky József el
mondta, hogy élete csúcspontja lenne, ha a Magyar Hon
védség a P9 fegyvercsaládból választaná ki új szolgálati
fegyverét. Nos, álma valóra vált. A Magyar Honvédségnél
megkezdődött a PA-63 pisztolyok lecserélése a nagyobb
teljesítményű 9 mm-es 96.M P9RC típusra (7. ábra).
Nyugdíjba vonulása előtt, 1982-ben dolgozta ki a fenti
pisztolyok lemeztokos kialakítását. Döntésében az vezé
relte, hogy ha esetleg valaki idegenkedne az alumíniumto
kos kiviteltől, akkor készíthető legyen olyan acéltok is,
amelynél nem kell az egész tokot precíziós öntéssel készí
teni, csak a szánt vezető kisebb, rövidebb részt. A többi al
katrész, mint pl. a fogantyúrész - amely a tárat is befo
gadja - acéllemezből készülne. Ezzel a megoldással lé
nyeges munkaidő- és anyagmegtakarítás érhető el. Ez a
megoldása azonban mind a mai napig a „ládafiában” he
ver. Talán egyszer valaki érdemesnek tartja elővenni és
legalább a mintákat elkészíteni.
Kameniczky József utolsó munkája egy Л/Pjelű, nagy
teljesítményű pisztoly volt, amely 5,6x50 Magnum-töltényt
tüzelt. A mintapéldány már nyugdíjas éveiben készült el,
de ez a pisztoly nem került gyártásra.
Beszélgetéseink során Kameniczky József bácsi hang
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súlyozta, hogy amit szakmai pályafutása alatt elért, az
mind kollektív munka eredménye. Sikeres életpályájának
szerves részét alkották azok a munkatársak, akiknek segít
sége nélkül feladatait nem tudta volna végrehajtani. Mind a
mai napig nagy tisztelettel gondol vissza mesterére, Elődy
Lajosra, de azokra a mérnök és technológus kollégáira is,
akik az általa megálmodott és megtervezett eszközök kivi
telezésében segítségére voltak. Ugyancsak nagy szeretet
tel és megbecsüléssel beszél vele egykorú kedves barát
járól, Halmos Pálról - a kísérleti üzem vezetőjéről - , aki a
Józsi bácsi rajztábláján megálmodott konstrukciókat
„acélba öntötte”, és aki őt számtalan gyakorlati meglátás
sal és tanáccsal segítette. Szavaival élve - „ez egyedül
nem ment volna”.
Az életet jelentette számára a fegyvertervezés. Munka
ideje nem 8, hanem sokszor 10-12 óra volt. Ahogyan vic
cesen meg is jegyezte, ő nem 42, hanem 63 évet dolgozott
a Fegyvergyárban, mert egy év alatt másfél évnyit dolgo
zott (hacsak a munkaidőt nézzük).
1983-ban létrehozta a „Kameniczky-Alapítványt”, mely
ben felajánlja, hogy az FP9 pisztoly mintaoltalmi díjából be
folyó összeg feléből a gyár kiemelkedő képességű pus
kaműves ipari tanulóit támogatja. Sajnos a gyárban még a
rendszerváltást megelőzően megszüntették a vadászfegy
vergyártást, majd az iparitanuló-képzést és ezzel együtt a
puskaművesképzést is. így, sajnálatos módon, az alapít
vány fenntartása értelmét vesztette, így azt 1996-ban - kö
zös megegyezéssel - megszüntették.
Kameniczky József munkájának elismeréseként több ki
tüntetést is kapott: a Haza Szolgálatáért Érdemérem ezüst
és arany fokozatát, a Magyar Népköztársaság Miniszterta
nácsának „Kiváló Munkáért” kitüntetését és - amire a leg
büszkébb a „Kiváló Feltaláló” kitüntetés arany fokozatát is.
A Fegyvergyárban hűséggel eltöltött közel 42 évi tartal
mas és sikeres munka után 1983. április 1-jén ment nyug
díjba. Nyugdíjba vonulása után nem foglalkozott fegyver
tervezéssel, de mindig szívesen gondolt vissza a Fegyver
gyárban eltöltött időkre. Még tréfásan meg is jegyezte: az
ő munkakönyvében az eltöltött szolgálati időről csak két sor
van: Belépett..., Kilépett..., - Ennyi a 42 év.
Munkájában az a gondolat vezérelte - bár ezt most val
lotta be először nyilvánosan - hogy ha sikeres munkát vé
gez, exportképes fegyvereket tervez, azzal sok száz mun
katársának és azok családjának megélhetést biztosít.
Nem oly régen módomban volt beszélgetni dr. Temes
vári Ferenccel, aki mint a Nemzeti Múzeum munkatársa a
Folia Historica-ban feldolgozta a Fegyvergyár történetét.
Beszélgetésünk során szóba került Kameniczky Józsi
bácsi, akit ő - nagyon találóan - „élő legendának” neve
zett.

Utóirat:
A fenti - Kameniczky József életét feldolgozó - anyaggal
nem titkolt szándékom volt, hogy egy igen gazdag és tar
talmas életpályának állítsak emléket a magam szerény ké
pességei szerint. (Ajándéknak is szántam 75. születésnap
jára.)
A cikk már elkészült, amikor megkaptam a szomorú hírt.
Kameniczky József 1997. december 4-én rövid szenvedés
után elhunyt.
A szomorú hír mindenkit lesújtott, aki ismerte őt. A „LE
GENDA" örökre elment.

Bartha Tibor mk. őrnagy

Jegyzetek:

Idézet:

* Az anyagban feldolgozott időszak során (1941-1983) a
gyár neve többször is módosult. így
- 1935-1946: Fémáru Fegyver- és Gépgyár
-19 4 6 -1 9 6 5 : Lámpagyár (Lampart)
- 1965- : Fegyver- és Gázkészülékgyár (FÉG) nevet vi
selte. Az anyagban az egyszerűség kedvéért a továbbiak
ban „Fegyvergyár”-ként szerepel.
**Elődy Lajos a Fegyvergyárból 1940-ben ment át a Danuviába dolgozni. Mivel a háború után a Danuvia fegyvergyártással nem foglalkozott, Elődy Lajos Prommer Béla
gyárában helyezkedik el mint műszaki vezető, ahol hábo
rús jóvátételre gyalugépek gyártása folyt. Elődyt 1949. ok
tóber 19-étől a Fegyvergyár főkonstruktőrének nevezik ki.

1998/1 HADITECHNIKA 19

1. Németh József: A Fegyver- és Gázkészülékgyár 100
éve, 1891-1991 c. könyvéből. 58. oldal.
Források:
1. Németh József: A Fegyver- és Gázkészülékgyár 100
éve 1891-1991.
2. Reiner Róbert: A Fegyver- és Gázkészülékgyár törté
nete. 1983.
3. Dr. Németh József: A FÉG évszázada - Venatus,
1991/2. sz.
4. Temesvári Ferenc: Fejezetek a Magyar Fegyvergyár
történtéből I—X. Folia Historica, 1977-1992, Magyar Nem
zeti Múzeum.
5. Horváth Miklós: Magyar fegyvertervezők - Magyar
Honvéd, 1990/31. sz.
6. A szerző 1997. évi beszélgetései Kameniczky Józseffel.

Pályázati felhívás
A Haditechnika szerkesztősége ismét pályázatot hirdet
haditechnikai ismeretterjesztő cikkek megírására
A pályázat feltételei az alábbiak:
1. Csakis eredeti, nyomtatásban eddig meg nem jelent
munkákkal lehet pályázni. A pályázat témakörei az aláb
biak:
- Egy-egy ország haderejének bemutatása, különös te
kintettel az újonnan alakult államok haderőire.
- Külföldi hadseregek korszerű fegyverzetének ismerte
tése.
- A z MH haditechnikai eszközeinek, fegyvernemeinek,
szakcsapatainak bemutatása.
- A helyi háborúk története, fegyvereinek ismertetése
1920-tól napjainkig.
Az első és második világháborúban alkalmazott fegy
verzetek ismertetése.
- A hadiipar történetének jelentősebb eseményei,
fegyvergyárak története, fegyverszerkesztők életútja, kü
lönös tekintettel a magyar vonatkozásokra.
- Régi magyar egyenruhák, hadilobogók, érmek, kitün
tetések bemutatása.
- Forgalomban lévő, vagy megépíthető haditechnikai
modellek ismertetése, részletes fegyverzeti leírása, főleg
modellkészítési szempontból.
- A katonai űrtechnika és űrhadviselés eszközei.
2. A pályamunkákat 1998. október Tjéig a Haditechni
ka szerkesztőségéhez kell beküldeni. Postacím: 1525 Bu
dapest, Pf.: 26.
3. A Haditechnika nyílt terjesztésű, postai árusítású fo
lyóirat, ezért a pályázatra csak nyílt, nyilvántartási szám
nélküli anyagokat fogadunk el. A nyílt közlés feltételeinek
meg nem felelő cikkek a pályázaton nem vehetnek részt.
4. A beküldött pályamunkák terjedelme - szövegrész
ben a papír egyik oldalára gépelve - ne haladja meg a 68 szabványoldalt. Egy szabványoldal 2-es sortávolsággal,
normál betűs géppel írva 30 sort tartalmaz, soronként 60
leütéssel.
A rajzok, fényképek vagy táblázatok száma nincs korlá
tozva , sőt kívánatos, hogy a pályaművek bőséges illuszt
rációs ayagot tartalmazzanak. Ezek terjedelme nem szá

mít bele a szövegterjedelembe. Külföldi, nyílt forrás esetén
elegendő a képanyag lelőhelyének pontos megjelölése. A
pályaművet irodalomjegyzékkel kell kiegészíteni. Az il
lusztráció nélküli vagy kevéssé illusztrált pályaművek az
elbírálás során mindenféleképpen hátrányba kerülnek.
5. Csakis jeligével megjelölt anyagok vehetnek részt a
pályázaton. A pályázó nevét és címét a mellékelt - kívülről
ugyancsak jeligével ellátott - lezárt borítékban kell feltün
tetni. Magán a pályamunkán a szerző neve semmilyen
formában nem szerepelhet. Ha a munka a feltételeknek
nem felel meg, a pályázatban nem vehet részt, de a szer
kesztőség közlésre beküldött cikknek tekinti.
Kéziratok, képek és rajzok megőrzésére és visszaküldé
sére külön kérés esetén van csak mód.
A jutalmazott vagy dicséretben részesült pályamunkák
közlési jogát a szerkesztőség fenntartja magának. A köz
lés szándékáról, valamint az esetleg szükséges változta
tásokról, kiegészítésekről a szerkesztőség a szerzőt érte
síti. A pályadíjtól függetlenül a közlésért a szerzőt tisztelet
díj illeti meg. A folyóiratunkban közlésre nem kerülő cikkek
közlési jogával a pályázó szabadon rendelkezik.

A pályam unkák elbírálása
A pályamunkákat a Haditechnika szerkesztőbizott
ságának elnöke által kijelölt bizottság bírálja el. A jutalmak
odaítéléséről a bizottság dönt. A felsorolt témakörökben
egy-egy 20 000 Ft-os és két-két 10 000 Ft-os díj oda
ítélésére van lehetőség.
A díjazásban nem részesült, de közlésre alkalmas pá
lyamunkákat a szerkesztőség megvásárolja.
(Szerk.)
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A Boeing cég végrehajtotta
a NATO AWACS-flotta korszerűsítését
A Boeing cég teljesítette a NATO 17 gépből álló
AWACS-flottájának korszerűsítésére kötött (Mod Block 1)
szerződést. A szerződés keretében a cég négy, a gép fel
adatvégrehajtó rendszeréhez kapcsolódó jelentős fejlesz
tés tervezését, rendszerbe illesztését, gyártását és telepí
tését irányította. A szerződést а Л/АТО Airborne Early War
ning & Control Program Management Organization (NAPMO - az AWACS fedélzeti riasztó- és ellenőrzőrendszer
fejlesztési programjáért felelős NATO-ügynökség) kötötte
meg a Boeinggel még 1993 elején. A Boeing szerződéses
kötelezettségeit 1994-ben az elektronikus támogatás
(ESM) korszerűsítésével is kiegészítették.
A Mod Block 1 program keretében végrehajtott korszerű
sítések az alábbi előnyöket biztosítják: a beépített színes
kijelzők javítják a gép helyzetéről beérkező információk vi
zuális megjelenítését és felhasználhatóságát; az újonnan
telepített Have Quick rádióberendezés biztonsági és zava
rás elleni védelmet biztosító funkciói javítják az UHF kom
munikációt; a JTIDS információs rendszer legújabb, Link
16 elnevezésű változata segítségével a gépek minden ed
diginél nagyobb mennyiségű és mélységű információt tud
nak begyűjteni és megosztani a többi AWACS-géppel, a
szövetséges légierők gépeivel és a földi állomásokkal.
A Boeing ESM-rendszerének kifejlesztését az Egyesült
Államok Légiereje és a NATO közösen finanszírozták. A
passzív figyelő- és észlelőrendszer képessé teszi az
AWACS-X a földi, légi és tengeri adók által kibocsátott
elektronikus jelek észlelésére, azonosítására és lokalizálá
sára. Az ESM segítségével a feladatvégrehajtó pilóták a lo
kátor- és fegyverrendszerek típusát és elhelyezkedését is
meg tudják határozni.
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Jim Stahlkopf, a Boeing Mod Block 1 rendszerbe illesz
tését végző csoport vezetője elmondta, hogy a boszniai
bevetések során már széles körben alkalmazott új megol
dások kielégítették a NATO várakozásait.
„A NATO csapatunk teljesítményével is rendkívül elége
dett” - tette hozzá Stahlkopf. „A Boeing megfeszített mun
kájának és alvállalkozóink kiváló közreműködésének kö
szönhetően minden feladatot határidőre vagy az üteme
zésnél korábban sikerült végrehajtanunk a szerződés teljes
időtartama alatt.”
A NATO korszerűsítési programjában a Boeing több al
vállalkozója is részt vett. A JTIDS hardverét a Rockwell
Collins szállította; a színes kijelzők a korábban Hazeltinc
néven ismert GEO Marconi termékei; a Have Quick rádió
berendezést pedig az EG&G Almond, a Magnavox és a
Xetron biztosították.
A szigetelt huzalokat és kábeleket a Cherokee Nations
Industries szállította; az ES/W-rendszer alkatrészeinek elő
állításában pedig a belga SABCA, a dán Aerotech of Den
mark és a holland Fokker is részt vett. A korszerűsített be
rendezések telepítését a német Daimler-Benz (DASA) vé
gezte Manchingban.
Az E3 kielégíti a NATO légi és tengerészeti erőinek légi
felderítési szükségleteit, s emellett az irányítási, ellenőrzé
si és kommunikációs funkciók betöltésére is alkalmas. Az
AWACS lokátora 360 fokban körbefordulva pásztázza a
horizontot, és képes arra is, hogy egyidejűleg kövessen lé
gi és tengeri célpontokat.
A Boeing által épített AWACS E-3A, В, C gépek az
Egyesült Államok, a NATO, Nagy-Britannia, Franciaország
és Szaúd-Arábia légierejében teljesítenek szolgálatot.

A LA FAYETTE fregatt
A közelmúltban a görögországi Defendory nemzetkö
zi haditechnikai kiállításon az újságíróknak bemutatták a
part mellett horgonyzó hadihajókat, folytatva ezzel a
többéves hagyományt. A bemutatott hajók közül a legér
dekesebb kétségtelen a LA FAYETTE francia fregatt volt,
amely a korszerű műszaki elképzelések szerint épült, meg
testesítve a rádiólokátoros felderítést rendkívül megnehe
zítő stealth építési elveket. A Francia Haditengerészet kö
vetelményei szerint épült közepes vízkiszorítású fregatt ké
pes ellenséges környezetben is végrehajtani harcfeladata
it.
A LA FAYETTE hármas műszaki újdonságot testesít
meg, amelynek következtében bővül alkalmazhatósági
köre is:
- a stealth-felépítés következtében alkalmazható felde
rítésre, valamint gyorsan el tud hajózni egy csapásmérés
után az esetleges válaszcsapások elől;
- tartósan tud a tengereken, óceánokon hajózni, távol a
haditengerészeti támaszponttól;
- a fedélzeti helikopter alkalmazásával nagyobb harci
hatósugáron belül tud tevékenykedni;
- a nagy túlélőképességű megoldások következtében
közvetlen találat után is képes segítség nélkül visszatérni
a támaszpontra;
- a moduláris felépítés fokozza a hajó túlélőképességét,
valamint megkönnyíti a különleges változatok megépítését.
A hajó főbb jellemzői
A LA FAYETTE fregattnak V-U kialakítású hajóteste
van. Teljes hossza 124,20 m, szélessége a vízvonalnál
mérve 13,60 m. A hajó vízkiszorítása teljes terheléskor
3 600 t, legnagyobb merülési mélysége 5,85 m.
A stealth (rejtőzködő, lopakodó) felépítés
A LA FAYETTE fregatt az első olyan rendszerben lévő
hajó a világon, amelynek tervezése során teljes mértékben
figyelembe vették a stealth-tulajdonságok érvényesítését.
A stealth-tulajdonságnak megfelelően a hajótest és a fel
építmények kialakítása során a legnagyobb mértékben tö
rekedtek a hatásos lokátorkeresztmetszet csökkentésére.
Az első és hátsó fedélzeten a tornyok, árbocok kialakításá
ra a ferde síkokkal történt burkolás a jellemző.
Áttervezték a lövegtornyot és a rakétaindító állványokat
is a célnak megfelelően. A jó visszaverő tulajdonságú felü
lettalálkozási éleket vasfüggöny mögé rejtették. A tenger
re néző nyitott részeket behúzható rácsozattal fedték be.
Ezek a konstrukciós megoldások azt eredményezték,
hogy a fregatt lokátorképe nem nagyobb, mint egy őrhajóé.
A lokátorkép csökkentésén kívül több más felfedezésreazonosításra alkalmas jel kisugárzását is jelentősen csök
kentették:
- az infravörös tartományú kisugárzást különleges festé
kek és hőszigetelések, valamint üvegszál erősítésű anya
gok alkalmazásával;
- a mágneses felderíthetőség lehetőségét egy hatásos
demagnetizáló berendezéssel;
- a különleges tervezésű forgógépek által keltett zajokat
bölcsős felfüggesztésű talpazatokkal és speciális rendsze
rekkel, légcsavarmeghajtás alkalmazásával.

Felszíni célok elleni fegyverzet
A LA FAYETTE fregattnak nagy elrettentő erejű felszíni cé
lok elleni fegyverrendszere van. Fegyverei és érzékelői jól
együttműködnek és egy egységes egészet alkotnak.
A fregatt legfőbb felszíni cél elleni fegyverei a rakéták. A
fedélzeten 8 MM40 blokk található, a két négycellás
indítóálványban 8 db Exocet rakéta van.
Az AS 15 vagy AM 39 típusú helikopterek rakétái számá
ra lőszertároló helyet alakítottak ki. Ez a tűzerő rendkívül
nagy, és nagy hatótávolságúnak számít a hasonló közepes
vízkiszorítású hadihajók kategóriájában.
Közepes hatótávolságú tűzerőt jelent a Tfíjelű 100 m űr
méretű automata toronylöveg. Ez a löveg jelentős erőt kép
visel parti célok ellen is. A löveg javadalmazása 600 db lő
szer. Kiegészítésképpen ellátták még a löveget két 20 mm
űrméretű gépágyúval, amelyeket karhatalmi és terrorista
elleni célokra lehet igénybe venni.
A passzív és aktív érzékelők összefüggő rendszere se
gítségével pontos és bőséges információ nyerhető a felszí
ni harcászati helyzetkép kialakításához.
A rendszer elemei:
- a DRBV 15C típusú rádiólokátor a legfőbb kétdimenzi
ós érzékelő a felszíni célok felderítésére és megjelölésé
re;
- a RACAL navigációs rádiólokátor;
- a CTM tűzvezető berendezés;
- egy ARBR 17 vagy ARBR21 típusú lokátorbesugárzásjelző;
- egy VAMPIR infravörös keverő és követő rendszer is
elhelyezhető kiegészítésképpen.
A hajó légvédelmi rendszere
Az optimális alkalmazhatóság érdekében a hajót úgy ter
vezték, hogy alkalmas legyen a nagy teljesítményű
ASTER tengerészeti-légvédelmi rendszer befogadására.
Jelenleg az első példányokat CN 2 Crotale rendszerrel lát
ták el, amely 8 db t/Т 1 típusú, nagy sebességű tűzkész,
és két teljes utántöltésnyi tartalék rakétából áll.
A hajó orrában felszereltek egy ARABEL típusú több
feladatú rádiólokátor-berendezést, valamint 2 db SYLVER
típusú nyolc tubusos indítóállványt. Ezeket 16 db ASTER
15 típusú, légvédelmi-, illetve ellenrakétával látták el.
Kiegészítésképpen a pontosan 80/min fordulatú, TR tí
pusú, 100 mm űrméretű toronylöveg hatásos fegyver a lé
gi célok ellen.
Az ellenség megtévesztésére a hét Dagie MK2 típusú ha
miscél indító berendezés szolgál. A hamis célok megtévesztik
a rakéták keresőfejeit az elektromágneses (IV) tartományban.
A légvédelmi rendszer érzékelő berendezései:
- a DRBV 15C rádiólokátor, amely egy meghatározott
légtér figyelésére szolgál, és a többi rendszert segíti a cél
megjelöléssel;
- az ARABEL háromdimenziós, több feladatú rádióloká
tor a célfelderítést, a tűzvezetést és a távirányítást végzi az
ASTER rakétákkal felszerelt haditengerészeti-légvédelmi
rendszerben;
- a CTM tűzvezető berendezés, amely a parancsnoki
híd tetején kapott helyet;
- a második tűzvezető berendezés, amely a Crotale in
dítóberendezés szerves része;
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- ABR 17 мagy ABR 21 típusú lokátorbesugárzás-jelző
készülék.
A tengeralattjáró elleni harc fegyverrendszere
A LA FAYETTE fregattot többféle harcfeladat megoldásá
ra tették alkalmassá, így nagy súlyt fektettek a tengeralatt
járó elleni rendszerek beépítésére.
Már a hajó tervezésekor nagy körültekintéssel csökken
tették a hajó által keltett zaj szintjét és a moduláris felépí
tés tervezésekor számoltak a tengeralattjáró elleni harc
eszközeinek elhelyezésével.
A zajcsökkentéseket a motor különleges felfüggesztésé
vel, a hajótest habosított anyagú szigetelésével érték el, il
letve a hajócsavar áramvonalas kialakításával csökkentet
ték a kavitációs zajokat.
A jól megválasztott helikoptertípus kulcsszerepet játszhat a
tengeralattjáró elleni harcban. A helikopter felszerelése leereszt
hető szonárból, hangbójákból és kis tömegű torpedókból áll.
A fedélzeti eszközök tekintetében a hajótestre szerelt
szonárberendezést, a vontatott berendezéseket és a torpe
dó elleni rendszereket állították a tengeralattjárók elleni
harc szolgálatába. A torpedóvető csöveket a fregatt fedél
zetén bármilyen változatban el lehet helyezni.
A LA FAYETTE osztály hat exportra épített egységét a
tengeralattjáró elleni harc komplett felszerelésével látták el,
ide értve a SPHERION hajótestbe épített szonár
berendezést, az ATAS aktív vontatott berendezést és a fe
délzeti torpedókat is.

Az elektronikai és rádiófelderítési feladatokra az alábbi
rendszerek szolgálnak:
- SAIGON felderítő rendszer VHF-UHF sávú felderítésre;
- A B R 17 lokátorbesugárzás jelző;
- DRBV15C belső zavart frekvenciát analizáló berendezés;
- IFF kérdező-válaszadó berendezés.
A hajóban található még egy rádiófelderítő szoba is,
amelyben elhelyezhető különleges kiképzettségű állomány
technikai eszközeivel együtt.
A passzív elektronikai ellentevékenységet szolgálja a két
DAGAIE hamiscél szóró-indító berendezés. Ez a rendszer
eszközcsomagokat, rakétákat alkalmaz, amelyek az infravö
rös, vagy más elektromágneses hullámsávban működnek.
A fedélzeten változtatható helyzetben helyezhető el ak
tív ellentevékenység rendszer is, mint például a
SALAMANDRE lokátorzavaró berendezés.
A frekvenciaváltoztatás és az impulzuskompresszió
elektronikai védelmi módszereit segíteni képes a DRBV
15C berendezés a legkeményebb elektronikai harcfeltéte
lek mellett is.
Híradás és navigáció
Híradás
A hajó egy teljesen integrált híradó rendszerrel rendelkezik,
amely magába foglalja mind a külső, mind a belső híradás
elemeit. A belső digitális híradó rendszer matrix kapcsolá
sú megoldása révén lehetővé tesz kapcsolatokat külső hír
adó rendszerekkel, műsorszóró adókkal, rádiótelefonokkal,
valamint lehetőséget nyújt a távvezérlésre is.
A külső híradó rendszer HF-, VHF-, UHF-eszközökkel
műholdas- és kódolható harcászati adatátviteli vonalakkal
működik, amely lehetővé teszi az összeköttetést a többi
hajókkal, a parttal, repülőgépekkel és állami szervekkel.
Navigáció
A navigációs berendezések megfelelnek az érvényben lé
vő tengerészeti előírásoknak és alkalmazkodnak a fedélze
ti érzékelő- és fegyverrendszerekhez.
A navigációs adatokat a központi navigációs számítógép
összegyűjti, feldolgozza és eljuttatja a rendszer megfelelő
elemeihez.
A rendszer elemei:
- két navigációs lokátor (a hajó orrában és a farában)
összekapcsolva a két konzollal, amelyek a parancsnoki hí
don és az irányítóközponton helyezkednek el;
- egy tehetetlenségi navigációs egység;
- két GPS-vevő;
- egy mágneses iránytű és ismétlőkészlet.

Elektronikai harceszközök

Helikopter

A korszerű technika lehetőségeit figyelembe véve tervez
ték meg a fregatt elektronikai harcrendszereit.

A fedélzeti fogadó rendszer, a forgószárnyak által leírt kör
átmérője, a farokrotor kis fordulatszáma, illetve a hajófar
függőleges és vízszintes mozgásának mértéke jelentős
helikopterhasználatra adott lehetőséget. A helikopter alkal
mazását elősegítő rendszerek:
- navigációs és leszállítórendszer, amelyhez egy beveze
tő lokátor, egy süllyedési gradiens indikátor, egy forgássta
bilizált műhorizont tartozik és egyéb más eszköz;
- egy 1,80 m átmérőjű rács, amelynek segítségével rögzí
teni lehet a helikoptert a fedélzeten;
- a SAMAHE rendszer, amelynek segítségével biztonsá
gosan lehet a helikoptert a hangár és a leszállóhely között
mozgatni még viharban is;
- egy lőszerlift a repülőfedélzetbe integrálva a helikopter lő
szer-javadalmazásának újratöltéséhez;
- egy megfelelő méretű hangár mindazon szükséges be
rendezésekkel, amelyek a 1 2 1tömegű helikopter működ
tetéséhez szükségesek.

2. ábra: A hajó a rakpart felől nézve (A. V.)
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A harcvezető rendszer
A harcvezető rendszert a hajó parancsnoki állománya mű
ködteti. Ennek segítségével értékelni tudja az érzékelőktől
kapott adatokat és irányítani tudja a fegyvereket.
A harcvezető rendszer egy szintetizált harcászati hely
zetképbe integrálja a külső és belső adatokat; a különböző
érzékelők adatai alapján összeállított videoképet, a navigá
ciós és harcászati lehetőségek számításait, a fegyverek
működtetését és a tűzvezetést, valamint a rakétatámadás
érzékelését és az automatikus rakétavédelmi rendszer
működését.
A moduláris felépítésnek köszönhetően a rendszert mű
ködtető szoftverek is könnyen cserélhetők, ha egy érzéke
lőt vagy fegyvert korszerűsítenek, vagy mással helyettesí
tenek.
A magas szintű működőképességet a következő megol
dással érik el:
- a legtöbb számítógépes pult több más feladat megol
dására is képes az adott harcászati számításokon kívül;
- a harcászati-vezetési hálózatot kétszeres biztonsággal
építették ki;
- a harcászati számítógépeket képesek azonnal és auto
matikusan helyettesíteni a megkettőzött üzemeltetés révén.
A harcvezetési terem két részre oszlik; egy nagy híradó
központra és egy irodarészre a harcvezető tiszt számára.
A hajó szerkezete
A LA FAYETTE osztályú fregattok szerkezeti anyagait úgy
választották meg, hogy azok megfeleljenek mind a harcá
szati, mind a műszaki megfontolásokból eredő szigorú kö
vetelményeknek:
- a fő szerkezeti anyag HSS (E 355FP) típusú acél;
- acélpáncélzat védi az összes létfontosságú részt (ke
zelőterem, lőszerkamra stb.) a kis űrméretű fegyverek ta
lálatai ellen;
- üvegszál-erősítésű műanyagokat használnak a hajó
hátsó fedélzetén és a kipufogócsöveknél. Ezeknek az
anyagoknak a mechanikai szilárdsága azonos az acéléval,
a fa- és az üvegszál-erősítésű műanyaglemez szendvics
szerkezetnek igen kicsi az egységtömege és jól ellenáll a
tűz terjedésének.
A hajó egyes előre szerelt egységeit három különböző
hajógyárban készítették el és a Lorient szárazdokkban ál
lították össze néhány hónap alatt.

3. ábra: A parancsnoki híd és a főárboc (A. V.)
bekövetkező harci sebességig. A négy önálló erőgép nagy
megbízhatósággal és gazdaságosan működik.
A hajó dízelmotorai nagyobb sebességek mellett kis tü
zelőanyag-fogyasztással működnek.
A négy 12-hengeres dízelmotor SEMT PIELSTICK PAG
V280 STC típusú. A turbófeltöltők időosztásos üzemével
nagy kimeneti teljesítményátfogás érhető el. A kis és nagy
nyomatékú üzem jó teljesítménymutatói mellett figyelemre
méltó a teljesítmény-tömeg arány és a nagy megbízható
ság.
A tengelyek öttollú állítható hajócsavarokat hajtanak
meg. A megoldások lehetővé teszik a motorok állandó

A m oduláris felépítés
Az előre elkészített modulok nemcsak a költségeket csök
kentik, hanem az építési időt is, ugyanakkor nagy rugal
masságot kölcsönöznek az összeállítási munkáknak:
- a legtöbb talpazatra szerelt egységet (motorok, dízelgenerátorok, légellátó rendszer, stb.) olyan befoglaló rész
be helyezték el, amely tartalmazza az összes szükséges
csatlakozóelemet (csöveket, szűrőket, szelepeket);
- a harcrendszer minden eleme egy olyan modulhoz
kapcsolódik, amely lehetővé teszi az önálló működést is.
Ugyanakkor kapcsolódik a hajó már kipróbált rendszerei
hez és a különböző fedélzeti hálózatokhoz.

4'

ГДГЧ

Meghajtás
A meghajtás a Francia Haditengerészet előírásainak
megfelelően megoszlik a dízel és kombinált dízel energiaforrások között.
Ez a rendszer a sebességek igen széles skálájának al
kalmazását teszi lehetővé a lassú cirkáló sebességtől az
állandósult menetsebességen keresztül a gyors váltással
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- 440 V 400 Hz - két forgó áramátalakító állítja elő és a
kapcsolótáblához csatlakozik. Ezt a feszültséget használ
ják a különböző fegyverek és érzékelők áramellátására;
- 115 V 400 Hz - egyfázisú váltakozó feszültség, ame
lyet a 440 V 400 Hz-es hálózatból transzformálás útján ál
lítanak elő. Ezt a feszültségformát szinkron-referenciának
használják fegyverekhez és érzékelőkhöz;
- 115 V 60 Hz - transzformálás útján állítják elő, a teljes
fedélzeti világítási rendszer táplálására szolgál;
- 220 V 60 Hz - a betegszobákban és a személyes vil
lamos háztartási berendezések áramellátására;
- 28 V egyenfeszültség a vészhálózat számára. A fő há
lózat kimaradása esetén az akkumulátor-csoportokból ál
ló energiaforrás különböző túlélési hálózatai korlátolt idejű
áramszolgáltatásra alkalmasak.

működését a névleges sebesség mellett, valamint a mo
torok működtetési időtartamainak előnyös kiválasztását.
A hajócsavarok kialakítása jelentősen csökkenti a
kavitációs zajokat.
A motorokat egy bölcsőben helyezték el, amelyek len
géscsillapító bakokon nyugszanak, így elkerülik a rezgések
átadását a hajótestnek.
Az óriási motortér lehetőséget ad más típusú motorok
beépítésére, vagy különböző architektúrák alkalmazására,
gázturbinákat vagy villamos motorokat is beszámítva. A két
fő motorteret három vízálló fallal választották el, a hajócsa
varok tengelyeit úgy tervezték, hogy még vízbetörés ese
tén is működjenek.
Villam os energiarendszer
A villamos energiarendszer három önálló dízel áramfejlesz
tő generátorra épül. Ezek közül kettő a hajó farában lévő
segédberendezés-teremben, a harmadik pedig a hajó elül
ső részében helyezkedik el. Mindhárom generátor 750 kW
teljesítményű.
Az energiaelosztó hálózat többszörösen párhuzamosított
rendszerű és megfelel a NATO-szabványok előírásainak:
- 440 V 60 Hz - közvetlenül a generátorok állítják elő.
Ez a fő áramforrása a fedélzeti berendezéseknek és átala
kítóknak;

Vr r

Az integrált fedélzeti kiszolgáló rendszer vezérli az egész
hálózat működését. így a generátorok, az áramátalakítók
és a hálózat vezérlése és ellenőrzése a hajó vezérlő köz
pontjából történik.
Fedélzeti kiszolgáló rendszer
A fregattnak egy integrált fedélzeti kiszolgáló rendszere
van, amely figyelemre méltó rugalmassággal képes felada
tait megoldani.
A rendszer osztott és többszörözött megoldásokra
épül, amely lehetővé teszi a legtöbb beépített rész távirá
nyítását központosított módon. Az erőgéprendszer, a villa
mos generátorok és az áramelosztás rendszere, valamint
a legtöbb segédberendezés megfigyelhető és irányítható a
hajó irányító központjából.
Az adatokat a helyi programozható irányító rendszerhez
csatlakozó különböző szenzoroktól összegyűjtik és egy
biztonságos, megkettőzött hálózaton keresztül az irányítóés megfigyelőpult színes monitorjaihoz juttatják. A vissza
irányuló utasítások az irányító és megfigyelő pult egysége
iben képződnek, ahonnan a hálózatra jutnak és itt egy
dekóder segítségével kerülnek rendeltetési helyükre.
A hajó egészére kiterjedő megfigyelés, irányítás, kiszol
gálás követelményei teljesítésének érdekében az Integrált
Fedélzeti Kiszolgáló Rendszer különböző tevékenységeket
végez:
- állandó tevékenységek: számítások a stabilitázálófelületek és a változtatható beállítású hajócsavarok beállításá
hoz;
- időszakos tevékenységek: a működési körülmények
megváltoztatása (a motor beindítása, a dízelgenerátor be
indítása stb.);
- vésztevékenységek: tűzoltás irányítása, ABV-csapás
elleni védelem.
Üzemképességi időtartam
Az elsődleges berendezések egyedülálló módon lehetősé
get nyújtanak arra, hogy a fregatt egyszeri feltöltéssel a
föld felét körbehajózza. Ezen felül lehetőség van a hajó
tengeri utántöltésére száraz és folyékony anyagokkal, illet
ve a személyzet cseréjére, pótlására.
Ivóvíz
A hajó ivóvíztartályának befogadóképessége 6 0 1. A tar
tályt vagy a parton, vagy a tengeri utántöltés útján, vagy
az ivóvíz-előállító rendszer segítségével töltik fel. Ez utób
bi két vízmelegítő és egy ozmotikus berendezésből áll. Az
ivóvíz egy többszörözött vezetékrendszeren keresztül jut el
a szükséges helyekre.
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7. ábra: A helikopter-parkoló a tatrészen
Dízelolaj
A 3501tüzelőanyagot különböző tartályokban tárolják. Ez a
tüzelőanyag-mennyiség 9000 tengeri mérföld megtételére
elégséges 12 csomó sebesség mellett, vagy 7000 tengeri
mérföldre 15 csomó sebesség mellett. A nyersolajat szab
ványos tömlőrendszeren juttatják a hajóra a partról, vagy
tengeri utántöltés útján. Az olaj szűrőberendezésen keresz
tül jut el a felhasználási helyekre. A 80 m3 repülőbenzin-tar
talék két tartályban foglal helyet. Ez a mennyiség 150 repü
lési órára elegendő az NH 90 típusú helikopternek.
Tartalékanyagok
A LA FAYETTE komplett tartalékanyag (alkatrész)-készlettel rendelkezik. A feltöltött tartalékanyag-készlet hat hóna
pig (2000 tengeren töltött óra) elégséges.
Elhelyezés
A hajó a 153 főnyi személyzetnek és 15 fő utasnak kényel
mes elhelyezkedési lehetőséget nyújt, amely megfelel a
szigorú hadműveleti normáknak egy hosszú idejű küldetés
során. A lakórészek két külön elhatárolt részből állnak a
NATO-ajánlásoknak megfelelően.
A tiszteket egy- vagy kétágyas kabinokban helyezik el és
egy külön rész szolgál a különlegesen fontos személyek
(VIP) számára.
A kabinok felszereltsége megfelel a rendfokozati csopor
toknak (főtisztek, beosztott tisztek, tiszthelyettesek, tiszte
sek, matrózok) és mindegyik csoportnak van saját étkező
je és pihenő-szórakozó helye. Különös figyelmet fordítottak
a lakókabin részek rezgés- és zajhatáscsökkentésére.
Az egészségügyi szolgáltató helyiségeket a fontosabb
kabinok közelében helyezték el.
A széles központi átjáróban különféle dolgokat lehet el
helyezni.
A hajó személyzetének élelmiszer-ellátását úgy tervez
ték, hogy az egy 50 napos küldetésre elegendő legyen.
Az ételeket a hajó központi konyhájában állítják elő. A
különböző étkezőtermekhez tálalóhelyiségek tartoznak. A
tálalópult közvetlen összeköttetésben van a konyhával és
a legénység kávézójával. A konyhai nyersanyagot külön
hűtőkamrákban, illetve száraz és hűvös élelmiszerraktárak
ban tárolják, és egy nagy teherlift segítségével szállítják a
különböző fedélzeti szintek között, valamint ezt veszik
igénybe a parti támaszpontokon az élelmiszer-feltöltéskor
is. Ezt a teherfelvonót használják lőszerszállításra is.
A mosoda, a fotólaboratórium, a fodrászat stb. egészíti ki
a szolgáltatások sorát. A gyengélkedő helyiségek számos
orvosi beavatkozásra adnak lehetőséget.

\ 8. ábra: Gyakorlat a Földközi-tengeren
Kormányberendezések
A LA FAYETTE fregattot automatikus iránytartó és stabili
záló rendszerrel szerelték fel, amely összeköttetésben van
a kormánykerékkel és a stabilizáló felületekkel. Egy orr-segédkormány a kikötői manővereket könnyíti meg.
A kikötő- és horgonyozóberendezések rendszerét két hor
gonyozó készlet alkotja, egyenként 2800 kg tömegű hor
gonnyal.
A csörlők, a kikötőbakok az első és hátulsó fedélzeten meg
felelnek a NATO és a Francia Haditengerészet előírásainak.
A hajó jobb és bal oldalára egy-egy motorcsónakot erő
sítettek, valamint felfújható gumicsónakok vannak kom
mandófeladatokra.
Felépítés
A kétoldali folyosós megoldás fokozott védelmet nyújt a ha
jó személyzetének repeszek és kis űrméretű lövedékek el
len. A külső borítóréteg acélpáncélzatból készült.
A kiváló minőségű anyagok és az üvegszál erősítésű
műanyagok nagymértékben csökkentik a tűzveszélyt. A
tartószerkezetek rezgésmentes felfüggesztése nemcsak az
akusztikus szigetelést szolgálja, hanem védelmet jelenthet
ütés és robbanás ellen is.
Gépészeti berendezések
Az erőgépek és a csőrendszerek, a villamos berendezések
és a hálózat, a tengelyek és a kormánylapátok kétszeres
biztonsággal épültek. Továbbá három vízhatlan választófal
választja el az elülső és a hátsó motorteret. Ez a rendszer
lehetővé teszi a meghajtás és a villamosenergia-szolgáltatás folyamatosságát még akkor is, ha az egyik motortér ég,
vagy éppenséggel betört a víz.
Amaczi Viktor

9. ábra: A Dauphin tengerészeti helikopter
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A Land Rover története

A Rover autógyár története 1904-ben kezdődött. Ez a gyár
alkotta meg a világ legsikeresebb terepjáró típusát, a Land
Rovert. A solihull-i gyárat 1938-ban építették fel, kezdetben
repülőgépek készültek itt. A Rover autógyár 1946-ban köl
tözött a 100 hektáron elterülő üzembe. Az 1948-as gyártás
beindulása óta több mint 1 millió 700 ezer Land Rover ké
szült itt. Ezek közül szerte a világon még ma is kb. 1 millió
üzemel.
A háború után igen nagy hiány volt az autógyártás leg
fontosabb eleméből, az acéllemezből. Az alumínium drá
gább volt, de nagy mennyiségben állt rendelkezésre, rá
adásul rozsdamentes is volt. Ennek köszönheti a Land Ro
ver a megszületését, és a háború utáni Nagy-Britannia
egyik legnagyobb sikertörténetévé válását.
A háború után a Rover gyárra nyomás nehezedett a kor
mány részéről, hogy nagy mennyiségben gyártson autókat,
főleg exportra. A negyvenes évek közepén a Rover gyár
elnöke Morris Works, főmérnöke Spencer Works volt.
Morris vásárolt egy katonai jeep-et, melyet a farmján hasz
nált. Hamar rájött, hogy a műszaki megoldásokat a Rover
is tudja hasznosítani, és jobb összkerék-meghajtású jármű
vet tud előállítani. Ezek az elgondolások segítették meg
születni a Land Rovereket.
A járműnek számos követelményt kellett teljesítenie:
egyszerű kezelhetőség, könnyű gyárthatóság, erős kivitel,
megbízható üzemeltethetőség. A mintapéldányok tervezé
sével és legyártásával hamar elkészültek. A járműveket a
közúti és mezőgazdasági felhasználhatóság szempontja
inak figyelembevételével készítették el. Az első típusokban
a vezető középen foglalt helyet, így nem kellett jobb-, illet
ve balkormányos kivitelt kialakítani.
Az első Land Rovert az 1948-as amszterdami autó
kiállításon mutatták be április 30-án, és rögtön nagy sikert
arattak vele. Ezzel kezdődött a Land Rover sikertörténete.
Az első megrendelők között volt VI. György király is, aki
személyesen próbálta ki a királyi birtokokon Sandringhamben és Balmoralban, de máshonnan is sok meg
rendelés érkezett a Land Roverekre.
Az évek folyamán számos kiegészítő berendezést és
speciális változatot fejlesztettek ki a minél szélesebb körű
alkalmazhatóság érdekében. A legtöbb megrendelés Afri
kából és a fejlődő országokból érkezett.
Sikerének bizonyítéka, hogy sok helyen nyíltak eredeti,
Angliában gyártott alkatrészeket felhasználó összeszerelő
műhelyek. A járművek választékát fokozatosan bővítették.
1949-ben vezették be az első kombi változatot. Az első jár
műveket (80. típus) 1954-től felváltotta az I. széria 86. és
107. típusa (a járművek típusjelzése jelöli a tengelytávolsá
got hüvelykben - inch - ) . 1958-tól vezetik be a II. szériás
kivitelt (88 inch). 1959-ben elkészült a 250 000. Land Ro
ver. 1962-től gyártották a 109 inch-es változatot.
Az 500 000. Land Rover 1966-ban, a 750 000. példány pe
dig 1971-ben készült el. Még ebben az évben megkezdik
a III. széria gyártását 88 és 109 hüvelykes távolsággal.
1970-től a Land Rover mellett megjelenik a Range Ro
ver, melynek eredeti formáját klasszikus remekműként jel
lemezték. Egy példányát a párizsi Louvre múzeumban ál
lították ki. Érdekes hatást kelt a terepjáró szolid külső meg
jelenésének és a luxus kialakítású utasterének kontraszt
ja, amit azóta több, főleg japán gyár másolt le.

26 HADITECHNIKA 1998/1

Az egymilliomodik Land Rover 1976-ban készült el.
1983ban a külső vonások megtartása mellett teljesen
megújították a Land Rovereket. A motorválasztékban meg
találjuk már a V elrendezésű, 8 hengeres típusokat is. Uj,
hosszú távra tervezett csavarrugós felfüggesztést alkal
maztak, melyet erős lengéscsillapítóval és lokációs karok
kal erősítettek meg. Ebben az évben készítették el a 110es típust.
1984től jelent meg a 90-es típus. Bővült a motorválasz
ték a 2,5 literes dízelmotorral, majd 1985-től a V elrendezé
sű, 8 hengeres motorral. 1986-tól a 2,5 literes turbódízel
motort alkalmazták.
A Range Rovert a gyártás közben fokozatosan tovább
fejlesztették: bevezették a blokkolásgátlót, a járműveket fel
szerelték légkondicionálóval, s kiegészítették a kínálatot
egy 4 ajtós, növelt tengelytávú változattal.
1988ban a Land Rover gyártásának 40. évfordulójához
érkezett. Ez idő alatt több mint 1 millió 600 ezer járművet
készítettek és adtak el a világon.
1989ben kibővül a család a Discoveryvel. 1990-től veze
tik be az új 2,5 literes turbódízel motort, közvetlen benzinbefecskendezővel. A Land Rover elejét kissé megváltoztat
ják, az új elnevezés: Defender. A 90-es és 110-es típus ki
egészül a 130-as típussal.
A Discovery 1991-ben elnyeri a brit Formatervezői Ta
nács nagydíját. A jármű 3 és 5 ajtós kivitelben készül. A
Discoveryben egyesült a Land Roverek sokoldalúsága és
a Range Roverek utaskomfortja. Ehhez a típushoz új,
közvetlen befecskendezéses turbófeltöltős motort fejlesz
tettek ki.

A Land Roverek erényei: kiváló úttartás, terepjáró képes
ség, merev acél alváz, beépíthető motorok széles válasz
téka, csereszabatos fődarabok, részegységek, alkatrészek,
tartósság, csekély karbantartási igény, gazdaságosság,
megbízhatóság. A dunsfoldi Land Rover Museum számos
ritka Land Roverrel (polgári és katonai kivitel) rendelkezik,
az 1948-as kezdetektől napjainkig.

!

;

Az 1958 és 1983 között készült 88 és 109 típus adatai:

motorválaszték:

6 hengeres
benzin
hengerek elrendezése
V
lökettérfogat
2625 cm3
max. teljesítmény
57,4 kW
4400/min.

4 hengeres
benzin
soros
2286 cm3
51,5 kW
4000/ min.
fordulatszám mellett

4 hengeres
dízel
soros
2286 cm3
41,9 kW
4000/ min.

méretek:
jármű hossza:
tengelytáv:
magasság/1/:

88
3620 mm
2230 mm
(88 inch)
1970 mm

109
4445 mm
2768 mm
(109 inch)
1980 mm

1= változó kiviteltől függően

2. ábra: Az 1958-as gyártású Series I. kocsi
1991-ben megnyitják a híres Land Rover dzsungelpá
lyát, ahol szakképzett oktatók tanítják a terepvezetés forté
lyait. Ez a pálya arról híres, hogy számos veszélyes hely
zetet építettek bele.
A Rover járműcsalád gyártása közben a világ legna
gyobb és legmodernebb számítógépes hálózatát építették
ki és használják. Az összeszerelt motorokat 30 perces pró
ba során tesztelik, számítógépek segítségével. A minőség
megőrzésének fontos részét képezik a tanfolyamok és to
vábbképzések a Nagy-Britanniából és a világ minden tájá
ról érkező alkalmazottak részére.
Az 1991-es évnek jelentős magyar vonatkozása is van.
Száz százalékos magyar tőkehányaddal megalakult a
Landimex Kft., mely a Land Rover járműcsalád kizárólagos
magyarországi importőre lett. Az első Land Rovereket
1992 januárjában értékesítették.
A Land Roverek több autós versenyen vesznek részt:
Trans Szahara, Trans Globe és a híres Camel Trophy. A
Camel Trophy-n 1993 óta vesznek részt magyar verseny
zők, ezt a versenyt a Landimex Kft. támogatja.
A Land Rover Discovery sikerét legjobban az bizonyítja,
hogy a japán Honda 1994-ben elkezdte gyártani és forgal
mazni Honda Crossroad néven.
1994-ben elkészült az új (New) Range Rover, ezzel
azonban a Range Rover gyártása nem szűnt meg,
Classic néven tovább folytatódik.
A Land Rovereket 150 országban értékesítik, és még ma
is működnek összeszerelőüzemek Ausztráliában, Kenyá
ban, Malajziában, Marokkóban, Törökországban, Zairében,
Zambiában és Zimbabwében. Részegységekkel látják el a
brit Carbodies nevű céget, amely a londoni taxikat gyártja.
Említésre méltó még a Rapport International Group is,
mely nyújtott tengelytávú, luxus kivitelű, kis szériás, exklu
zív jellegű járműveket gyárt a Range Rover fődarabjainak
és karosszériaelemeinek felhasználásával Excelsior és
Quadraporte fantázianéven, két- és háromtengelyes kivitel
ben, magas műszaki színvonalon.

4. ábra: A Series III. kombi változata 1983-ból
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Jelenlegi típusválaszték a Land Rovernél:

Defender
A legszélesebb választék a Land Rover Defender típusból
áll rendelkezésre. Felépítés szerint készülhet személyszál
lításra, furgon- és tehergépkocsi-változatban. A típusválto
zatok száma 14. Létezik különleges kialakítású változat is,
pl. mentőautó.
A Defenderek fogyasztása 10 liter gázolaj és 13,5 liter
benzin között mozog. El lehet látni a járművet mellékhajtás
sal, pl. csörlőmű részére és más berendezések üzemelte
tésére.
A Defender műszaki adatai: (90., 110. és 130. típus)
motorválaszték:
lökettérfogat
hengerek száma/elrend.
furat/löket
teljesítmény
fordulatszám:

2,5 literes
turbódízel
2495cm3
4 soros
90,47x97 mm
83 kW
4000/min.ford.-nál

2,5 literes
dízelmotor
2495cm3
4 soros
90,47x97 mm
51 kW
4000/min.ford.-nál

méret és tömegadatok:
lökettérfogat:
hengerek száma/ elrend.
furat/ löket:
teljesítmény:

max. hosszúság
max. magasság:
tengelytáv.:

3,5 literes benzin
3528 cm3
8/V
88,9*71,1 mm
100 kW
5000 ford.-nál

2,5 literes benzin
2495 cm3
4/ soros
90,47x97 mm
62 kW
4000 ford.-nál

110
90
3883 mm
4599 mm
2000 mm
2079 mm
2794 mm
2360 mm
(92,9 inch)
(110 inch)
500 mm
500 mm
2400-2550 kg 2950- 3050 kg

130
5132 mm
2035 mm
3226 mm
(127 inch)
500 mm
3500 kg

gázlómélység
max. össztömeg:
fékezetlen
utánfutó tömege:
750 kg
750 kg
750 kg
ráfutófékes utánfutó
tömege:
3500 kg
3500 kg
3500 kg
fékezett négykerekű
utánfutó tömege (1):
4000 kg
4000 kg
4000 kg
1= a járművek fékrendszerét megfelelően át kell alakítani
fordulókor sugara:

5850 mm

6400 mm

7500 mm

Discovery
A Discovery 3 és 5 ajtós változatban készül. A szállítható
személyek száma 2 és 7 fő között változik. A jármű 670 kg
és 730 kg terhet képes szállítani. Eredeti fékrendszerével
közúton 3500 kg, terepen 1000 kg össztömegű ráfutófékes
utánfutót képes vontatni.
A jármű háromféle motorral készül: 3,9 literes, V
8 -as benzin; 2,0 literes benzin és 2,5 literes dízelmotor.
motorválaszték:

3,9 literes

lökettérfogat
3947 cm3
hengerek száma/ elrend. 8/V
teljesítmény
135,5 kW
4750/min.
max. hosszúság:
tengelytáv:
max. magasság:

2,0 literes

1994 cm3
4/ soros
100 kW
3600/ min.
fordulatszámon
4484 mm/177 inch
2540 mm/100 inch
2189 mm/ 86 inch

2,5 literes
2495 cm3
4/ soros
83 kW
4000/ min.

Range Rover Classic
A húszas éveiben járó autó mit sem veszített fiatalosságá
ból. A jármű két tengelytávval készül, 2 és 4 ajtós ka
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rosszériával. A szállítható személyek száma 2 és 5 fő kö
zött mozog Rakodóterében 450 és 590 kg terhet képes
szállítani. Közúton 3500 kg, terepen 1000 kg össztömegű
ráfutófékes utánfutó vontatására alkalmas.
A benzines változatok katalizátorral és automata sebes
ségváltóval is megrendelhetők.
Motorválaszték:
Vouge LSE /benzines/
4,2 literes, V elrendezésű, 8 hengeres motor
149 kW teljesítményű 4850/min. fordulatszámnál
Vouge SE /benzines/
3,9 literes, V elrendezésű, 8 hengeres motor
teljesítmény: 135 kW 4750/min. fordulatszámnál
Vouge és Vouge TDI
2,5 literes, turbófeltöltős, 4 hengeres motor
teljesítmény: 83 kW 4000/min fordulatszámnál

tengelytáv:
max. hossz:
magasság

100 inch kivitel
2540 mm/100 inch
4450 mm/175 inch
2080 mm/81,8 inch

100 inch kivitel
2743 mm/108 inch
4648 mm/183 inch
1980 mm/81,8 inch

Új (New) Range Rover
Az új Range Roverben a klasszikus változat kiváló tulaj
donságai ötvöződnek a kor ízlésének megfelelő újabb
megoldásokkal. Csomagtere 50%-kal nagyobb befogadóképességű, mint elődjéé. A hosszú utak alkalmával állan-

dó sebesség tartására szolgáló automatikára kapcsolható,
amit a kormánykerékre szerelt kezelőszervekkel lehet irá
nyítani. Az első üléseken ülők biztonsága érdekében lég
zsákokkal szerelték fel, melyeket 1993-tól a Classic és a
Discovery modellekbe is beszereltek.
Az új Range Rover három motorváltozattal készül: 2,5 li
teres, 6 hengeres, intercooleres, turbófeltöltős dízelmotor
136 LE teljesítménnyel. A benzines változatok 4,0 literes,
190 LE teljesítményű és 4,6 literes, 225 LE teljesítményű
benzin-befecskendezéses motorokkal készülnek. A terep
járókat számos extra felszerelési kellékkel látták még el,
ami a luxus kategóriába emeli az új Range Rovert.

Műszaki adatok:
2,5 tdi
hengerszám/elrendezés: 6/ soros
lökettérfogat
2497 cm3
teljesítmény
100 kW/
136 LE
4400/min.
hosszúság:
4713 mm
szélesség:
1889 mm
magasság:
1817 mm
tengelytáv:
2745 mm
keréktáv:
elöl/hátul
1540/1530 mm
csomagtér űrtartalom:
5 főnél:
2 főnél:

4,0 V8
V/8
3497 cm3
140 kW/
190 LE
4750/ min.

4,6 V8
V/8
4553 cm3
166 kW/
225 LE
3600/ min

520I
16401

tömege:
saját tömege: 2115 kg
2090 kg
2220kg
össztömege: 2780 kg
2780 kg
2780kg
fékrendszer:
elöl/hátul: belső hűtésű tárcsafék/ tárcsafék blokkolásgátlóval
első és hátsó futómű: merevtengelyes felfüggesztés
légrugókkal, elektronikus magasságszabályozással, Pahardrudakkal és elöl-hátul kanyarstabilizátorral, kipörgésgátlóval,
meghajtás: állandó négykerékhajtás, központi önzáró differenciálmű,
kipörgésgátló
kerékméret:
7JX16
7J*168JX16
gumiméretek:
235/70 R 16 H
235/70 R 16 H
255/70 R 16 H
gyorsulás 100 km/h-ra
14,3 s
10,5/10,9 s
9,9 s
végsebesség:
164 km/h
188/192 km/h
196 km/h

Jelentős évek:
1904.
megalakul a Rover autógyár
1938. felépül a solihull-i gyár
1946. a Rover Solihull-ba költözik
1948. IV.30. az amszterdami autókiállításon bemutatják
a Land Rovert
1948.
lehet választani a hátsó- és az
összkerékmeghajtás között
1949.
a Land Rover Station kivitelben is kapható
1952.
bevezetik az 1997 köbcentis lökettérfogatú mo
tort
1954.
elkészül az I. széria 8 6 és 107 hüvelykes kivite
le
1958.
a II. széria bevezetése
1959.
novemberben elkészül a 250 000. Land Rover
1962.
bevezetik al l . széria 109 hüvelykes típusát
1966.
elkészül az 500 000. Land Rover
1968.
a fényszórók az oldalszárnyra kerülnek, megszü
letik a 8 8 hüvelykes típus könnyű, légi szállítású
változata
1971.
elkészül a 750 000. Land Rover, bevezetik a III.
szériás kivitelt 8 8 és 109 hüvelyk tengelytávol
sággal
1972.
a 101-es katonai kivitel kibocsátása
1976.
elkészül az egymilliomodik Land Rover
1979.
bemutatják a V 8 -as motort
1983.
a 110-es Land Rover kibocsátása
1984.
a 2,5 literes dízelmotor bevezetése, elkészül a
90-es típus
1985.
a 90-es típust V 8 -as motorral látják el
1986.
októberben bevezetik a 2,5 literes turbódízel
motort
1988.
40 éves a Land Rover
1989.
elkészül a Discovery
1990.
20 éve készült el a Range Rover új 2,5 literes,
közvetlen befecskendezéses motor alkalmazá
sa, a Defender megjelenése
1991.
a Discovery megnyeri a Brit Formatervezési Ta
nács nagydíját, megnyílik a Land Rover dzsun
gel-pálya a nagyközönség előtt
1994.
elkészül a New Range Rover, a régit Range
Rover Classic néven továbbgyártják.

Kiss József
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Kecskeméti MiG-29-es
a világ legjobb repülőgépei között
1997. július 19-20-án rendezték meg a London melletti
fairfordi katonai légi támaszponton a 26. nemzetközi légiés technikai bemutatót. Ez a repülőshow a maga nemében
minden várakozást felülmúlt. Szerveztek Tigris repülőszá
zad-találkozókat, itt ünnepelték meg a szuperszonikus re
pülés ötvenedik, valamint az Amerikai Egyesült Államok
Légiereje felállításának 50. évfordulóját is. Tulajdonképpen
a repülőnap már 16-án megkezdődött, hiszen a show-t
megelőzték a szakmai napok és a statikus bemutatók.
A rendezvényre 428 db repülőgép és helikopter érkezett
több mint 29 ország légierejéből, valamint légitársaságától.
Természetesen a kiemelt figyelem a RAF-ra s az USAF-ra
irányult. Az Angol Királyi Légierő - többek között - Red
Arrows (Vörös nyilak) kötelékét (melybe 10 db Hawk típu
sú gép tartozik), továbbá Harrier GR-7/T. 10, Tornado F-3,
BBMF-Spitfire, Hurricane, Hawk T-1, Gripen HT-1 típusú
gépeit mutatta be.
Áz Egyesült Államok Nemzeti Gárdája a KC-135FI tar
tálygépet és а C-141B óriás teherszállító gépet, a haditen
gerészet az F/A-18D Hornet (Lódarázs) típusú
vadászbombázót mutatta be, melyet a magyar közönség is
megcsodálhatott - két alkalommal - Kecskeméten. Az
USA Európai Parancsnokságának állományából a C-12F,
C-21A s az UH-1H helikopterek voltak láthatók.
Érdekes, hogy a repülőnap színes programfüzetének bo
rítójára felkerült a MiG-29-es elfogó vadászrepülőgép. Ez
is bizonyítja, hogy a szovjet gyártmányú vadászgép kiemelt
szerepet kapott. A programajánlatban az angol Red
Arrows műrepülő-kötelék, a Concord, az Amerikai Egyesült
Államok Nemzeti Gárdájának В-1 В típusú bombázó repü
lőgépe, a Magyar Honvédség Légierejének MiG-29-es el
fogó vadászrepülőgépe, valamint a Lengyel Köztársaság
Légierejének sugárhajtású gépei szerepeltek.
A Magyar Légierő kijelölt állománya - többhetes felkészü
lés után - 1997. július 16-án a hajnali órákban kezdte meg
a bemálházást a kecskeméti katonai repülőtéren. Tökölről
a Magyar Honvédség 93. vitéz Háry László vegyes repülő
osztálya egy db A n -2 6 típusú teherszállítógépet adott át az
anyagok, tartalék alkatrészek, személyi poggyászok s a ki
szolgáló személyzet Nagy- Britanniába való szállításához.
A 03405-ös oldalszámú „Ancsa” időben érkezett, így a mű
szakiak már öt órakor elkezdhették az anyagok bemálházását. Az An-26 6 óra 33 perckor emelkedett a levegőbe, fe
délzetén 10 fő kecskeméti kiszolgáló és biztosító sze
méllyel. A kecskeméti csoport parancsnoka Téglás László
repülő alezredes, a vitéz Szentgyörgyi Dezső Harcászati
Repülőezred parancsnokhelyettese volt.
Ezt követően az itthon maradt repülő-műszaki állomány
előkészített két db kétkormányos gépet a repülésre. Végül
is a 25-ös oldalszámú kétüléses gép repült ki, fedélzetén
két pilótával: Csurgai István repülő őrnaggyal és Vári Gyu
la repülő századossal. A vadászgép pontosan kilenc óra
kor startolt a kecskeméti katonai reptér betonjáról.
A gépek a németországi Laage repülőterére szálltak le,
majd a késő délutáni órákban fogtak betont Fairfordban. A
MiG-29-es 16-án és 19-én egy-egy gyakorlórepülést vég
zett. A próba is remekül sikerült.
A magyar repülőgép-vezetők 19-én és 20-án hajtották
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1. ábra: Az olasz műrepülő-kötelék gépei a betonon
besorolva (Hős Lajos)

2. ábra: Az USAF C-17A Globemaster III. szállítógépe
(Hős Lajos)

4. ábra: Az ukrán MiG-29 kötelék gépei (Hős Lajos)

8. ábra: Csurgai István őrgy. (balra) és Vári Gyula
szds., akik Fairfordban szerepeltek, még itthoni fel
vételen (Szilágyi Réka)

5. ábra: А В-1 В Lancer amerikai nehézbombázó
(Hős Lajos)

6. ábra: A magyar MiG-29 ÜB (25) Fairfordban
(Horváth János)

10. ábra: A 25-ös oldalszámú magyar MiG-29 UB a
Puma századból Fairfordban

7. ábra: Ukrán MÍG-29A, fölötte egy francia Gazelle
helikopter-kötelék (Hős Lajos)
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végre nagyszerűen felépített és kivitelezett műrepülésüket.
A MiG-29-es műrepülése 7 perc 45 másodpercet vett
igénybe.

A MiG-29-es program leírása
A sikeres start után kifordulást hajtottak végre 90 fokra, ab
ból ugrás következett 70 fokra, majd leborítás, ezt egy 90
fokos forduló követte a pályával párhuzamosan, bukfenc,
melyben szintén 90 fokos elforgatás volt, s a pályától elfe
lé is folytatták a bukfencet. Az alsó holtponton kezdtek egy
360 fokos fordulót, utána egy emelkedő-fordulóval vissza
kerültek a pályairányra, ahol egy-két orsót csináltak.
Újabb visszafordulás után következett az egyik legnehe
zebb elem, a minimális sebességen végrehajtott repülés
(220 km/h-ig csökkentették a sebességet, 20-22 fokos ál
lásszögön repült a gép). Ebből egy jobbra emelkedő fordu
lóval visszatértek a pályával párhuzamosan, majd háton
repülés következett 100 méter magasan. Újabb visszafor
dulás után késrepülést hajtottak végre, ebből visszafordu
lás után a harang-manővert mutatták be. Ez nagyon nehéz
elem, de nagyon látványos! Sebességgyűjtés után kifordu
lás a szűk kör vonalára. A pálya elején bekapcsolták az
utánégetőt, és megcsinálták az orsót a leszálló-konfigurá
cióval 20-30 méter magasságon, ebből egy bukfencet, s a
tetején kiforgatták a gépet. Billegtetéses elköszönés után
sikeresen landoltak.

14. ábra: Fairfordban a MiG-29 UB előtt a magyar
műszakiak és pilóták

16. ábra: Az Eurofighter-2000 egyik prototípusa
(Őrs Ágoston)
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A káprázatosán felépített műrepülő produkcióval a ma
gyarok meghódították az angol s a nemzetközi közönsé
get. A két magyar pilóta összehangolt, szépen kivitelezett
show-val - több alkalommal is - tapsra késztette a néző
ket. A magyarok a négy felszállás során összesen 31 per
cet műrepültek.
Július 20-án, a fő repülési napon 86 repülési program kö
zül választhatott a nézősereg. Főleg a kötelékek produkci
ója volt látványos. Egyébként a zsűri a francia gyártmányú
Mirage 2000 típus produkcióját tartotta a legjobbnak.
A repülőnapi programokat befejezve a magyar katonák
1997. július 21-én a reggeli órákban bemálháztak, s a gé
pek a megfelelő sorrendet tartva elstartoltak Fairfordból.
Visszafelé ismét tankoltak Laagében, majd folytatták útju
kat hazafelé. A magyar MiG-29-es vadászgép 17 óra 15
perckor szállt le Kecskeméten. Az A n -26 késő délután
vámkezelés miatt leszállt Tökölön, ezt követően 19 óra 54
perckor pedig Kecskeméten, ahol a parancsnokság a ha
gyományoknak megfelelően pezsgővel várta a hazatérő
ket.
A leszállást követő napon arra kértem Téglás alezredest,
beszéljen kinti tapasztalatairól. A pilóta rövid összefoglalója
az eseményekről:
- Az ilyen repülőnapokat Angliában önkéntesekből ver
buvált szakemberek, menedzserek szervezik, így egészen
más a rend, mint egy katonai repülőtéren. A szervezőknek
nehézségeket okozott az állandóan érkező újabb és újabb
küldöttségek fogadása. Ez nem is csoda, hiszen sok gép
érkezett, és meglehetősen nagy létszámú kiszolgáló és pi
lótaállomány elhelyezéséről, ellátásáról kellett gondoskod
niuk. Ahogy elnéztem, náluk is gondot okozott a közleke
dés. A sok látogató és a nagy forgalom miatt az utak eldu
gultak. A személyzetek szállítása is gondot okozott a szer
vezőknek. Fantasztikus biztonsági rendszabályokat vezet

tek be, féltek a terrorista szervezetek robbantásos és zava
ró akcióitól. Én az irányítótoronyban dolgoztam a repülések
alatt, onnan nagyfokú szervezettséget tapasztaltam. Hat fő
dolgozott a toronyban, s mindent elvégeztek, pedig csak
hagyományos eszközeik voltak.
- Mint pilóta hogyan értékeli a repülőnapot?
- Számomra rendkívül sokat adott ez a szakmai bemu
tató. Láttunk sok korszerű repülőeszközt, köztük a B -2
bombázót, a B-17-esek statikus bemutatón is részt vettek.
Megcsodálhattuk az első és második világháború repülőeszközeit repülés közben s a földön, ami nagy élményt
nyújtott számunkra. De repültek az angolok MiG-15-ös
harci gépei is. A sok gép közül egyébként nekem a
MiG-29-es tetszett a legjobban! A szovjet gyártmányok kö
zül még a Szu-27-es és a Szu-30-as is lenyűgözött. Most
már az oroszok is a biztonságra törekedtek a repülésük so
rán. Én azt tapasztaltam, hogy minden pilóta s minden kö
telék profi módon mutatta be, hogy mire képes az a légi
harceszköz, melyet éppen ural. Amit ki lehetett hozni a gé
pekből, azt ki is h o z tá k -a biztonsági rendszabályok szigo
rú betartásával.
- Kérem, értékelje röviden a magyar pilóták kinti szerep
lését!
- Nagyon sikeresen szerepeltek, nagyon tetszett, amit ott
produkáltak. A helyi szakmai közönség, a repülésvezetők
szerint a mieink voltak a legjobbak. Tényleg gyönyörűen
műrepültek. A Csurgai-Vári páros nagyon összeszokott
csapat. Jól sikerült produkcióival kápráztatták el a repülést
szerető közönséget s a szakembereket. Nagyon örültünk,
hogy kijuthattunk erre a rangos szakmai bemutatóra, s az a
véleményem, hogy az ilyen aeroshow-ra szükség van. Na
gyon sok tapasztalatot lehet az ilyen találkozókon gyűjteni
s felhalmozni - fejezte be a nyilatkozatát Téglás alezredes.
Kenyeres Dénes

Almár Iván-Horváth András

Újra a Marson
Mintegy két évtizednyi szünet után az
amerikai Mars Globál Surweyor és Mars
Pathfinder bolygószondák indításával meg
kezdődött a Mars kutatásának második nagy
korszaka. Rövid összefoglalás a Mars kuta
tásának múltjáról, jelenéről, jövőjéről. A je
lenlegi kísérlet fontosabb eseményei és a
Mars kutatás magyar részvétele is szerepel a
fontos tudnivalókat tartalmazó kis kézi
könyvben.

Springer Hungarica Kft.,
Budapest-Berlin, 1997. 104 old. 490 Ft.

A Zrínyi Kiadó könyvei megvásárolhatók a könyvesboltokban, viszonteladóknak a Zrínyi
Kiadónál! Egyes könyveink különleges árkedvezménnyel kaphatók!
Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B. Levélcím: 1440 Budapest, Pf.: 22
Telefon: 133-9113* Fax: 114-2432

1998/1 HADITECHNIKA 33

Urtevékenység

Korona - az első amerikai felderítő műholdcsalád
I. rész

Figyelemre méltó tudományos és technikai erőfeszíté
sek eredményeként a 145 egységből álló amerikai mű
holdrendszer széles körű stratégiai információkat szol
gáltatott, ezzel segítettek stabilizálni a kelet-nyugati vi
szonyt a hidegháború évei alatt.
A Föld első mesterséges égitestjét közel negyven éve ál
lították orbitális pályára. Az eseménynek - 1957 októberé
ben - jelentős politikai és technológiai jelzésértéke volt.
Azon az éjszakán az Egyesült Államokban befolyásos em
berek gyűltek össze megvitatni a mesterséges holdak le
hetséges felhasználási módjait. Két fő - ma is létező - al
kalmazási területe körvonalazódott akkor az űrtechnikának.
A szinkronpályán keringő kommunikációs mesterséges
holdak mindennapi életünk fontos partnerei. A földi kapcso
latok kiegészítő berendezéseiként szolgálnak és egyben korábban nem létező - kommunikációs szolgáltatásokat
nyújtanak. Legalább ennyire jelentős az egész világra kiter
jedő - a Globális Helyzetmeghatározó Rendszer (GPS)
nyújtotta - navigációs szolgálat.
Ezeket az igen fontos alkalmazásokat részben megelőz
te, részben átfedte az amerikai felderítő műholdak tevé
kenysége 1959 elejétől kezdődően. A „Korona” nevet vi
selő műholdprogram megmaradt a legféltettebben őrzött
titkok egyikének négy évtizeden keresztül. Egészen 1995ig kellett várni, amikor is Bili Clinton elnök saját kezűleg ol
dotta fel a Korona műholdak fotófelderítési eredményeire
és technikai felépítésére vonatkozó titkosítást. A program
ra komoly befolyással bírt számos kitűnő tudós.
A mesterséges holdakat egy, a fényelhajlás határán dol
gozó panoráma-kamera köré építették. Finom szemcséjű,
nagy felbontású filmet használtak a kamerához az orbitá
lis pályán végrehajtott műveletek során, majd egy vissza
térő kapszulában hozták le a Földre. Az ejtőernyőrendsze
ren aláereszkedő kapszulát még ereszkedés közben be
fogta egy repülőgép. A 12 éven át működő úttörő vállalko
zás során összesen 145 műholdat helyeztek alacsony föld
körüli pályára Kaliforniából és 167 filmkapszulát fogtak be
sikeresen Hawaii közelében, ez összesen több mint 6 6 km
hosszúságú filmet jelent.
A fotófelderítés fontos stabilizáló szerepet játszott a hi
degháború idején, sőt valójában elősegítette a nagyará
nyú fegyverkorlátozási szerződések megkötését, ezzel
megalapozva a jelenleg is folyó tárgyalásokat. Mivel a
terv az amerikai űrprogram kezdetén valósult meg, mély
reható tudományos és mérnöki teljesítményeket hozott
magával.

A háttér
A Korona-programot a Központi Hírszerző Ügynökség
(CIA) fejlesztette ki és működtette. Egy csoportot irányított
az USA légierején belül és szerződéseket kötött az ipari
vállalatokkal a merész technikai kezdeményezések meg
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valósítására. Annak megértéséhez, hogy vajon miért volt
szükség a nemzet első igazi űrprogramjában ilyen szokat
lan lépésekre, szükséges visszaidézni, hogyan kezdődött
ez az egész. A Korona gyors válasz volt az elnöki hivatal
megkereséseire a meglepetésszerű támadások előrejelezhetőségének lehetőségéről - lévén a nukleáris arzenál ro
hamos gyarapodásnak indult. A meglepetésszerű támadás
élő valósággá vált 1941. december 7-én, és sem Harry
Truman elnök, sem pedig Dwight Eisenhower nem feled
hette az akkori csapást.
Truman hitt abban, hogy megbízható hírszerzési forrá
sokból szerzett adatok figyelmeztethették volna az 1941ben készülődő támadásra, azonban az akkor nyert infor
mációk szórványosak voltak, s nem mérték fel igazi jelentő
ségüket. Elnökként megtette az első lépéseket egy béke
időben működő hírszerző szolgálat megalapítására. A Köz
ponti Hírszerző Csoport (CIG) 1945-ös életre hívását az a
szándék vezérelte, hogy begyűjtvén az összes informáci
ót, létrejöjjön egy hatékony nemzetbiztonság, mely garan
táltan felette áll a mindenkori kormányzati hivatalok kicse
rélődése miatt bekövetkezett politikai változásoknak, ezek
semmi esetre sem befolyásolják a döntéseiket. Ez a cso
port alakult át később a Központi Hírszerző Ügynökséggé
(CIA).
Nem sokkal elnöki beiktatása után, Eisenhowerben
mindinkább növekedett a meggyőződés a meglepe
tésszerű nukleáris támadás lehetőségéről, lévén a Szovjet
unió sietős lépéseket tett nukleáris arzenáljának megalapí
tására. A hirtelen támadás eshetősége kézzelfogható való
sággá vált a szovjet nagy hatótávolságú bombázók had
rendbe állításával. 1954 márciusában az elnök felkérte Ja
mes Killiant, a MIT (Massachusetts Institute of Technology)
elnökét, vitassa meg ezt a problémát tudós kollégáival így alakult meg a Fehér Házi Technológiai Képességvizs
gáló Bizottság. A Bizottság egyik alcsoportja a stratégiai
hírszerzésre összpontosított. Edwin Land, a Polaroid-csoport tagja, vezette ezt a munkát. Ezt a különleges és tehet
séges embert bízták meg később a felderítő tevékenység
irányításával az azt követő három évtizedben. Az ő cso
portjába tartozott Edward Purcell és James Baker a Har
vard Egyetemről, John Tukey a Bell Laboratóriumból, Jo
seph Kennedy a Polaroidtól és Allen Donovan a Cornell
Repülési Laboratóriumból.
A Killian Bizottság leginkább a kielégítő stratégiai hír
szerzés szükségességére koncentrálta figyelmét. A Bizott
ság tagjainak meggyőződése szerint egy ilyen hírszerzőhi
vatal jelentős hatást fejt ki a nemzetbiztonságra. Land egy
alkalommal elmondta Albert Wheelonnak az üggyel kap
csolatos véleményét: „Egyszerűen képtelenek voltunk vé
dekezni az összes lehetséges fenyegetéssel szemben.
Pontosan meg kellett határoznunk a fenyegetettség irá
nyát, és erőforrásainkat oda összpontosítani. Mindössze
ennek az elvnek megfelelve a hidegháború átvészelhető.”
A Killian Bizottság Eisenhower elnök maximális támoga
tását élvezte, s biztosították őket arról is, hogy az amerikai

hírszerzés minden adata elérhető a számukra. A végső je
lentés így hangzott: „Meg kell találnunk azokat a lehetősé
geket, melyek segítségével növelni tudjuk a hírszerzés előrejtjelzéseinek alapjául szolgáló tényszerű adatok számát,
abból a célból, hogy jobb riasztási stratégiát alkalmazhas
sunk, hogy minimalizálhassuk a meglepetésszerű táma
dásra való hajlandóságot és hogy csökkentsük az erős túl
becslések és súlyos alulbecslések kockázatát.” Killian és
Land személyesen számoltak be az elnöknek a különleges
technológiákkal kapcsolatos gondolataikról. Az U-2-es
kémrepülőgép volt az első eredménye az amerikai elnök
re és az amerikai hírszerzésre kifejtett erős befolyásuknak.
Az interkontinentális rakéták felgyorsult fejlesztése külön
legesen fontossá tette Eisenhower elképzelését a megle
petésszerű támadásról. Mindössze 30 perces repülési idő
után - védelmi lépések megtételére még esély sincs - a
szovjet ICBM-erők meglepetésszerű támadást intézhetnek,
a koncepció fenyegető valósággá vált. A szovjet szputnyik
1957-es októberi indítása igazolta mind a nyilvános, mind
az elnöki álláspontot. Mindez arra kényszerítette a kor
mányzat felsőbb köreit, hogy komolyan vegyék a felderítő
műholdak megvalósításának gondolatát. Eisenhower ismét
Killianhoz, Landhez és kollégáikhoz fordult tanácsért.
Az Egyesült Államoknak részletes információkra volt
szüksége a Szovjetunió majdnem minden területéről. A
Szovjetunió energikus rakétaprogrammal rendelkezett, in
terkontinentális rakétaindító állások létét jelentették az or
szág számos részéről. A szovjet légvédelmi rendszer ha
talmassá vált, s mindeközben a szovjetek erőteljesen fej
lesztették rakétaelhárító rakétarendszerüket - számolván
az amerikai nagy hatótávolságú rakétákkal. A szovjet nuk
leáris program is igen komoly volt, a Szovjetunió megelőz
te az Egyesült Államokat a hidrogénbomba felrobbantásá
ban. Átfogó munkálatok zajlottak a szovjet kémiai és bio
lógiai fegyverek fejlesztése terén is. Az amerikai hírszer
zés képtelen volt ezeket a hatalmas léptékű tevékenysé
geket földi ügynökök felhasználásával ellenőrizni. Habára
második világháború alatt sikeresen alkalmazták az
egyes beszélgetések lehallgatásának módszerét, ezen te
vékenységek esetében ez nem bizonyult használható
módszernek.

A kezdeti elképzelések szerint a CIA U -2 tervezete
mindössze egy-két évre szólt volna. 1957-ben a berepülé
sek már a második éve folytak. Ezekre a bevetésekre csak
igen kis számban került sor, és nem is sikerült kellően nagy
területeket felderíteni. Nem volt semmi alapja annak, hogy
az így szerzett információkra építsék a nemzeti politikát a
nukleáris rakéták korszakában. A mesterséges holdak kí
nálták az egyetlen megoldást.

1. ábra: A Thor-Agena A hordozórakéta indulása
a vandenbergi bázisról

2. ábra: A Thor rakétacsalád változatai 1957-1964 között. Balról jobbra: Thor IRBM 1,5 MT-ás robbanófejjel; Echo
ballon próbája: ASSET siklótest próbája; ASSET kétfokozatú próbája; TAD D elta-1; Thor- Agena A; Thor-Agena B;
TAD Thor-Agena D hordozórakéták
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3. ábra: A Korona által készített kép a szeverodvinszki ha
jógyárról a sarkkör közelében, 1969. február 10-én. Ez
az üzem töltötte be a vezető szerepet a szovjet dízelés atommeghajtású tengeralattjárók gyártása terén

5. ábra: A sematikus ábrán az űreszköz látószöge van fel
tüntetve, a két Korona kamerával, melyeket sztereosz
kópikus látásmódra tájoltak. A horizontális kamera és
a lefelé irányuló kamera minden egyes pillanatban az
űreszköz helyzetére vonatkozó információkat is rögzít

4. ábra: Hasznos teher. Két, rézsútosan felszerelt kame
ra látható egy, a Korona hasznos terhét bemutató kiál
lításon készített kép bal oldalán. A 70 mm-es film elha
ladt a kamera mögött, majd az orsóra került, a jobb ol
dalt látható visszatérő kapszula belsejébe. Az itt bemu
tatott vázszerkezetet csak a kiállítás kedvéért állították
össze, valójában a tényleges repülések során az Аде
на rakéta megfelelő elemei töltötték be ezt a szerepet

Mesterséges holdakra van szükség
1954-ben az Egyesült Állmok légiereje megbízta a Rend
csoportot, hogy vizsgálja meg, milyen lehetőségek állnak
rendelkezésre katonai műholdak indítása terén. A Randcsoport korai tanulmányaiban a világűrből való felderítés
lehetőségét vizsgálta, és meghatározta a kis magasságú,
az Északi- és a Déli-sark fölött elvezető pályákat. A nagy
hatótávolságú rakétákat ezt követően áttervezték oly mó
don, hogy képesek legyenek mesterséges holdakat orbitális pályára juttatni. A Rand-csoport technikusainak száma
kibővült a légierő tisztjeivel, így a csoport a műholdas fel
derítés fáradhatatlan védelmezőjévé vált. Elképzeléseik ál
landó kételkedésbe ütköztek, hiszen abban az időben az
űrrepülések még nem voltak napirenden sem a nyilvános
ság, sem a kormány számára, mint ahogy nem sokkal
később nagyon is hétköznapi dologgá váltak.
A Rand-csoport elsődlegesen a Stratégiai Légi Parancs
nokság (SAC) megfontolásainak igyekezett megfelelni, mint
a legerősebb hangnak akkoriban a légierőn belül. A SAC
véleménye szerint szükséges volt a bombázások utáni kár
felmérés, ugyanis ha a bombázás első hullámakor egyes
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célpontok nem semmisülnek meg, akkor azokat ismét
számba kell venni a további csapásmérések alkalmával. A
fotófelderítés felbontásának mértéke ehhez a feladathoz
nem volt túlságosan nagy, hiszen nem nehéz feladat loka
lizálni a nagymértékű krátereket a városok, illetve a katonai
célpontok viszonylatában. Másrészről, ezeknek az adatok
nak a pontosságára feltétlenül szükség volt. Ezeket az elvá
rásokat továbbították a Rand-csoport számára 1954-ben.
Az egyik megoldási javaslat egy valós idejű televíziós felde
rítő műholdra vonatkozott, amely 500 km-es pályán kering,
és 35 méteres vagy annál is jobb felbontás érhető el vele. A
Rand-csoport végleges tanulmánya tulajdonképpen át is
vette az ötletet, s egy az egyben megegyezett tanulmányuk
a légierő felderítő műholdra vonatkozó elképzeléseivel, a
WS-117L jelzésű, „Samos” néven ismert programmal.
Eisenhower a Külföldi Hírszerző Szolgálat Tanácsadó
Testületének véleményét kérte a Samos-programról, és ja
vaslatot tett a szükséges tennivalókkal kapcsolatban. A
Testület 1957 végén szkeptikus jelentést fogalmazott meg
arról, hogy a Samos képes-e stratégiailag megfelelő hír
szerzési adatokkal szolgálni. Felbontását korlátozta lencsé
jének fókusztávolsága, adójának sávszélessége. A prog
ram hosszú időn át zajlott, miközben számos technikai
probléma merült fel. A légierő felelt a televíziós érzékelő
rendszer fejlesztéséért, ám hamarosan a fejlesztés felfüg
gesztését javasolták. A költségvetési támogatás fokozásá
nak érdekében a légierő megkezdte a Samos-program
részleteinek nyilvánosságra hozatalát. Eisenhower elnök
ezeket a törekvéseket nehezményezte, mert nem akart
konfrontálódni a szovjetekkel a folyamatban lévő felderítő
tevékenységek miatt. 1955 júliusában, Genfben Eisenho
wer előadta kezdeményezését a „Nyitott égbolt” terveze
téről, amely lehetővé tett volna békés célú átrepüléseket az
Egyesült Államok, Európa és a Szovjetunió fölött - elkép
zelését azonban visszautasították. Később, elnöki idősza
kának utolsó néhány hónapja alatt, a következő választá
si kampány időszakában, 1960-ban, kész volt visszautasí
tani a rivális elnökjelölt, John Kennedy vádjait, miszerint a
Szovjetunió bombázó- és rakétaarzenáljáról nincsenek in
formációk, habár ismerte az D-2-esek és a Korona műhol
dak felvételeit, amelyeket Kennedy nem. Eisenhower cél

ja az volt, hogy megnyerje az oroszok beleegyezését a fel
derítés legitimizálásába. Ez a politika végül is sikeres volt,
a nagy magasságból történő felderítés ma is rendkívül fon
tos pontja a stratégiai tervezésnek.
Killian és Land erőteljesen hangsúlyozta a felderítő mű
holdak fejlesztésének egyszerűsítését és felgyorsítását. Új
fényképészeti film felhasználásán és visszahozásán ala
puló tervezetet kívántak megvalósítani. Ez a program sok
kal inkább a békeidőben szükséges hírszerzés szükségle
teire irányult, mint egy kölcsönös nukleáris csapásváltás
utáni felderítésre. Eisenhower egyetértett ezzel.
Meggyőződése volt, hogy a nukleáris háború megelőz
hető, nem kell feltétlenül megvívni. Killian és Land szabad
kezet szeretett volna kapni mind a programhoz, mind a
technikai megvalósításhoz. Sürgették az elnököt, hogy az
új űrrendszer, mely a Korona nevet kapta, irányításával a
CIA-t bízza meg. így is történt, a megbízatást Richard
Bissei, a CIA egyik munkatársa kapta, aki kis csoportot
alakított a CIA-nál dolgozó kollégáiból és a légierő tisztje
iből. Ennek a megoldásnak következtében alakult ki az a
sikeres partneri viszony, melynek eredményeként meg
született az U -2-program.
A szokatlan javaslatnak számos oka volt. A CIA bebizo
nyította, hogy képes a tökéletes titoktartásra az U -2 terve
zet teljes kifejlesztése alatt. Figyelemreméltó teljesítményt
mutatott a gyors döntések terén a koncepciótól a megvaló
sításig. Bissei és a CIA emberei képesek voltak a gyors
döntéselőkészítésre és döntéshozatalra, sőt nyitottan fo
gadták Land és tudományos munkatársai javaslatait. Land

6. ábra: Moszkva, 1970. május 28-án, körülbelül 160
km-es magasságból. A kinagyított részen a Kreml
épületegyüttese látható, kígyózó embertcsoporttal,
akik Lenin Mauzóleuma előtt várakoznak a belé
pésre (a vékony vonal a bal alsó sarokban tesz
egy 90 fokos fordulatot, majd egy 45 fokosat)

7. ábra: A Pentagon épülete Washington D. C. közelé
ben, amint az a Korona 1967. szeptember 25-én ké
szült felvételén látható

volt az, aki tájékoztatta Bisselt, miszerint ő - Land - felelős
a Korona-programért, innen származtatható az a különle
gesen erős hatás, mely tudóstársainak köszönhető.
Eisenhower egy második felderítési programot is elindí
tott 1959-ben. A CIA és Bissei körvonalazta az U -2 to
vábbfejlesztésének lehetőségét, egy háromszoros hangse
bességgel repülő gépet. Ez az ember vezette rendszer ki
egészítette volna ki a Korona-programot. Sokkal nagyobb
rugalmasságot és jobb felbontást lehetett volna vele elér
ni, mint meghatározott föld körüli pályáról. Ez a különleges
repülőgép az Oxcart nevet kapta, és 1966-tól üzemelt vol
na. Azonban a Szovjetunió feletti használatára soha sem
került sor, erre ugyanis Eisenhower biztosítékot adott Gary
Powers U-2-jének 1960-as lelövése után. Ennek a repülő
gépnek a további változatai üzemeltek a légierőnél SR-71
néven egészen a kilencvenes évek elejéig.
(folytatjuk)
Ford.: Aranyi László
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Szovjet Zond szondák a Hold körül

Ma már tudjuk, hogy az Л/í-es óriásrakéta négyszeri felrob
banása gyakorlatilag meghiúsította a Szovjetunió reménye
it, hogy embert juttasson a Holdra. 1968 karácsonyáig pa
pírforma szerint „döntetlenre” állt a Hold megkerülésére in
dított verseny. Tekintsük át naplószerű rövidséggel az idá
ig tartó időszakot a jóval később nyilvánosságra került ada
tok alapján.

A holdverseny szovjet naplója
1961 -

A Koroljov vezetése alatt álló OKB 1-es és a
Cselomej vezette OKB 52-es tervezőiroda
- egymással párhuzamosan - megkezdi a Hold
megkerülésére, illetve a Holdra szállásra vonat
kozó tervek kidolgozását.
1962 - Az L -2 (Szojuz) és az L-1 (Zond) tervek tanul
mányozása. Az L—3 a LÓK (Szojuz) és az LK
(holdkomp) űrhajók összességét jelenti a Biok
„D ” rakétafokozattal együtt.
április 12. - Az első hivatalos publikáció a holdtervekről.
1963 eleje - A Szojuz elkészül - a tervezőasztalon.
1963. október 4. - Havannában Valentyina Tyereskova
kijelenti, hogy Jurij Gagarint nevezték ki a hold
repülésre készülő űrhajóscsoport vezetőjének.
1964. augusztus 3. - Cselomej aláírja az L-1 tervét,
amely a háromfokozatú Proton rakétával egy űr
hajóst juttathat a Hold felé, és onnan vissza a
Földre.
1964. október - Hruscsov politikai célokra kívánja fel
használni a holdrepülési programot (is). Utasítá
sára Cselomej kénytelen lesz átengedni a Hold
megkerülésére vonatkozó terveket Koroljovnak.
1965. március 18. - Alekszej Leonov űrsétája folyamán
kipróbálja a holdszkafander prototípusát.
1965. december 15. - Koroljov egy főkonstruktőri érte
kezleten kifejti a Hold megkerülésére vonatko
zó, a cselomeji elképzeléseket is magában fog
laló terveit.
1966. január 14. - Koroljov meghal egy moszkvai kórház
ban operációja közben. Helyére Misin főkon
struktőr került, aki azonban a koroljovi munká
hoz, lendülethez nem volt képes felnőni ( és
nem volt kellő politikai súlya sem).
1966. április 10. - Leonov beszámol az űrhajósok felké
szüléséről a holdrepülésre.
1966. július 10. - A Japánban tartózkodó Vlagyimir
Komarov bejelenti, hogy a Szovjetunió minden
bizonnyal megelőzi az Egyesült Államokat, és
1969 előtt embert juttat a Holdra.
1966. november 10. - Kamanyin naplója koordinációs
problémákról számol be (szigorúan magánhasz
nálatra).
1966. november 28. - Felbocsátják a Kozmosz-133-at.
Ez az első Szojuz (LÓK) űrhajó próbája. A pá
lyára állítás után kiderült, hogy nem működik a
stabilizációs rendszer. Kétnapos repülés után
parancsot adtak a visszatérésre. A stabilizációs
rendszer hibája miatt a pálya íve túl laposra ala
kult. Innentől kezdve az űrhajó sorsa bizonyta
lan. Egyes források sikeres leszállásról tesznek
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Космический комплекс Л1

Выводимый комплекс Л1
Головной обтекатель

ДУСАС.

Переходный отсек ^

Hearten. 8KÍ2K/

3. ábra: Az L-1 jelű komplexum és a Block D negyedik
fokozat elrendezési rajza a rakéta orrkúpjával együtt

említést, bár kétségtelenül elismerik, hogy a la
pos pálya miatt az űrkabin hővédő rétege sú
lyos sérüléseket szenvedett. Más források arról
számolnak be, hogy a lapos röppálya miatt az
űrkabin keresztülrepülte a Szovjetuniót, és úgy
tűnt, hogy valahol Kínában ért földet. Ekkor földi
parancsra felrobbantották.
1966. év vége - Meg nem erősített források szerint a
(második) Szojuz (LÓK) indítását a gyújtás előtti
másodpercekben leállították. Az indításnál je
len lévő szakemberek és az Állami Bizottság
tagjai már elő is merészkedtek a bunkerekből,
amikor a harmadik fokozat felrobbanva lángbaborította az egész rakétát. Emberveszteségről
nem tettek említést.
1967. év eleje - A szovjet vezetés utasítást ad a Holdra
szállás megvalósítására 1968 végére. Szükség
esetén a Hold megkerülését kell végrehajtani.
1967. január - Az első Zond - L-1-es - makett és az új,
négyfokozatú (a koroljovi N-1-estől átvett Blok D
fokozattal kiegészített) Proton rakéta földi vizs
gálata Bajkonurban.
1967. február 7. - A második Szojuz (LÓK) Kozmosz-140
néven. A repülés indítása simán zajlott, csak a
leszállásnál lépett fel probléma a hőmérsékletet
ellenőrző rendszerben. Az alsó hővédő pajzson
lévő kísérleti tömítés átégett, és egy lyuk kelet
kezett. Az Aral-tó vizére érve hamarosan el
süllyedt.
1967. március 10. - A második Zond próbája, Kozmosz146 néven. A felbocsátás után a Proton rakéta
negyedik fokozatát nem sikerült újra begyúj
tani, ezért az űrhajó 185-350 km-es pályán
maradt. Másnap a leválasztott fokozat elégett a
légkörben, míg a Kozmosz-146 március 18-án
épségben leszállt. A szovjet jelentések teljes si
kerről számoltak be, „első ízben történt meg,
hogy egy mesterséges égitest második kozmi
kus sebességgel, azaz 11,2 km/s sebességgel
lépett be a légkörbe a Hold felől visszatérő űr
hajó sebességét szimulálva”.
április 8. - A harmadik Zond próbája, Kozmosz-154 né
ven. Tizenegy nap után - valószínűleg a hőmér
sékletet, vagy a magasságot ellenőrző rendszer
hibája miatt - az űrhajó a visszatérés folyamán
megsemmisült.
1967. április 23. - A Szojuz-1 felbocsátása, fedélzetén
Vlagyimir Komarovval. A világűrben az egyik
napelemszárny nem nyílt ki, a rendelkezésre ál
ló energia korlátozott volta miatt az űrrepülés
idejét megkurtították.
április 24. - A Szojuz-2 indítását, a BikovszkijJeliszejev-Hrunov személyzettel elhalasztották.
Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a Holdról
való felszállás utáni helyzetet szimulálva egy űr
hajós átszállt volna a Szojuz-1-Ье. A kísérletet
két űrhajóssal 1969. januárjában a Szojuz-4 és
- 5 összekapcsolásával ismételték meg.
A Szojuz-1 leszállásakor az ejtőernyő-konténer
hibás tervezése miatt, a fellépő torlónyomás kö
vetkeztében a főernyőt nem lehetett kihúzni. Mi
vel biztonsági leválasztó ekkor még nem volt az
űrhajón, a rendben kinyíló tartalékernyő kötélze
te összecsavarodott a kihúzóernyő kötélzetével.
A lezuhanó űrkabinban lévő Komarov életét
már semmi sem menthette meg.
1967. augusztus 27. - A TASZSZ bejelenti, hogy tíz űrha
jós részvételével megkezdték a vízreszállási
gyakorlatokat.

4. ábra: A Proton hordozórakéta és az L-1 komplexum
start előtt
1967. szeptember 28. - A negyedik Zond próbája. A Pro
ton első fokozatának hat hajtóműve közül csak
öt üzemel, ezért a rakéta felrobban. A mentő
rendszer első ízben működik.
1967. október 27. - A Kozmosz-186 indítása (L-2).
1967. október 30. - A Kozmosz-188 indítása, majd
összekapcsolása a Kozmosz-186-tal.
1967. november 22. - Az ötödik Zond próbája. A hordo
zórakéta második fokozatának négy hajtóműve
közül csak három gyújt be, ezért a mentőrakéta
leválasztja az űrhajót.
1968. január - 18 űrhajós kezdi meg felkészülését a
tényleges 7K-L1 űrhajóval.
1968. március 2. - A most első ízben hivatalosan is
Zondhak nevezett űrhajó felbocsátása. Zond
1-3 névvel a bolygókutató űrszondákat illet
ték, az L-1 űrhajó tervezőasztali neve 7K-L1
volt. A Zond-4 repülése sikeresnek bizonyult,
de március 9-i leszállásáról ellentmondó adatok
láttak napvilágot. Mindenesetre a szovjetek
soha sem hozták nyilvánosságra a Zond-4
hivatalos sorsát.
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1968. március 13. - A Holdra szállás előkészületeinek hi
vatalos bejelentése. Ez kétségtelen nyomást
gyakorol az amerikai Apollo-programra, mely
nek keretében az Apollo-4 és - 5 kísérleten van
nak túl.
1968. március 27. - Meghal a világ első űrhajósa, Jurij
Gagarin.
1968. április 14. - A Kozmosz-212 indítása.
1968. április 15. - A Kozmosz-213 indítása, majd össze
kapcsolása a Kozmosz-212-vel.
1968. április 23. - A hetedik Zond hordozórakétáját a
fellépő vibráció miatt, nagyjából 60 km-es ma
gasságban a biztonsági tiszt felrobbantja.
A mentőrendszer sikeresen működik.
1968. július 14. - Két amerikai romboló, a CHARLES P.
CECIL és a NORRIS egy be nem jelentett, júli
us 21-éré tervezett kísérletről számolnak be a
Fekete-tengeren tartózkodva.
1968. késő nyár - Egyre erősödő nyomás nehezedik a
NASA-ra. Sorban érkeznek az információk a
CIA-tól, a DIA/INR memorandum tájékoztatja
Lyndon В. Johnson elnököt egy közeljövőben
esedékes szovjet holdkerülő repülésről és a
tervezett Holdra szállásról. Valószínűleg innen
datálódik az Apollo-program felgyorsítása, az
Apollo-8 útjának módosítása, hogy holdkomp
nélkül induljon a Hold megkerülésére.
1968. szeptember 14. - A Zond-5 indítása. Szeptember
18-án 1950 km-es magasságban repül el a
Hold mellett. Bár a csillag-orientációs rendszer
nem működik, 21-én sikeresen leszáll az Indiai
óceánon. A leszállás folyamán a kabin külső
burkolata 13 ezer Celsius fokra hévül fel, a ne
gatív nehézségi gyorsulás értéke 10 és 16 g kö
zött változik.
1968. október 25. - A Szojuz-2 indítása űrhajós nélkül.
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1968. október 26. - A Szojuz-3 indítása Georgij
Beregovojjal a fedélzetén. Másnap megpróbál
ják összekapcsolni a két űrhajót, de a kísérlet
sikertelen marad.
1968. november 10. - A Zond-6 indítása. Az ember
nélküli űrhajó november 14-én 3300 km-es ma
gasságban repül el a Hold felett, majd 17-én új
szerű, ún. merüléses technikával száll le a
Szovjetunió területére. A leszállás közben az űr
kabin elveszti hermetizációját, és az
ejtőernyő is előbb válik le a kelleténél. A Zond-6
összetörik, de a fotókazetták nem sérülnek
meg, így a felvételeket nyilvánosságra hozzák a
szovjet szakemberek.
1968. november 12. - A NASA sajtóértekezleten jelenti
be, hogy engedélyezi az Apollo-8 Hold körüli út
ját.
1968. november 15. - A szovjetek bejelentik, hogy a
Zond-5 fedélzetén két teknős is utazott egyéb
biológiai objektumok társaságában.
1968. november 23. - A TASZSZ bejelenti, hogy a Zond
-4, -5, - 6 repülések a pilótákkal végrehajtandó
holdkerülő program előfutárai voltak.
1968. december 6. - Két amerikai romboló, a DYESSés
a TURNER elindul Nápolyból a Fekete-tenger
re, ahová két nap múlva meg is érkeznek.
1968. december 8. - „Kinyílik” a holdkerülési indítási ab
lak Bajkonurban. A repülésre felkészült első
három űrhajós-páros hiába várt a startra felké
szített űrhajóval és rakétával Bajkonurban az
SZKP Politikai Bizottságának válaszára. A repü
lési engedély sohasem érkezett meg, okát ma
sem tudjuk.
1968. december 10. - „Bezárul” a holdkerülési indítási
ablak Bajkonurban.

1968. december 12. - A DYESS és a TURNER elhagyja
a Fekete-tengert.
1968. december 21. - Elindul az Apollo-8. Eldőlt a Hold
megkerülésére indított versenyfutás.
1969. január 20. - A tizenegyedik Zond próbája. A Proton
második és harmadik fokozatában fellépő hiba
miatt a hordozórakéta felrobban. A mentőrend
szer sikeres működése következtében az űrka
bin épségben földet ér.
1969. augusztus 8. - A tizenkettedik és egyben legsike
resebb Zond indítása, ez augusztus 11-én 1230
km-es magasságban repül el a Hold felett, és
14-én teljes épségben száll le Kusztanaj város
közelében, mindössze 50 km-nyire a kijelölt cél
ponttól. A szovjet vezetést ez már a legkevésbé
sem érdekli, hiszen ahogy Georgij Grecsko űr
hajós megfogalmazta egy interjú során: „Az
Apollo-8 sikere után semmi értelmét sem láttuk
a Hold megkerülésének...“
1970. október 20. - A tizenharmadik Zond október 24-én
kb. 1200 km-es magasságban repül el a Hold
felett. Október 27-én az orientációs érzékelő hi
bája miatt a Föld északi sarka felől hajt végre
ballisztikus leszállást az Indiai-óceánra. A piló
tás űrrepülésre teljesen felszerelt 14. és 15. pél
dány repülésére sohasem kerül már sor.

Űrhajók és rakéták
A koroljovi L -í-e s űrhajó lényegében egy orbitális kabin
nélküli Szojuz-típus volt két fő részére. A Proton UR-500as teljesítménye által maximálisan 5200 kg tömegű Zond
két fő részből tevődik össze: a visszatérő kabin hermetiku
san zárt egység, benne helyezték el a rádióvevőt, az akku
mulátorokat, a hőszabályozó rendszert, a tudományos mű
szereket, valamint egy nagy felbontóképességű fotóberen
dezést. A kabin felső részén - a Szojuz orbitális kabin he
lyén - egy csatlakozó kúp helyezkedik el, külső részéhez
egy erősen irányított parabolaantennát szereltek. A vissza
térő kabint a földi légkörbe való belépéshez és leszálláshoz
megfelelő hővédő réteggel és ejtőernyő rendszerrel látták el.
A műszaki egység a kiegészítő, tórusz alakú hajtóanyagtartály mellett a korrekciós és fékező hajtóműveket, a ve
zérművet, a telemetriái, az energiaellátó, az orientációs
rendszert és a hőszabályozás elemeit tartalmazza, külső
felületéhez napelemszárny és antennák csatlakoznak.
Az UR-500-as terv keretében a cselomeji L-1 három fő
részből álló űrhajó volt, de csak egy személy részére. A
hermetikusan zárt visszatérőkabin alakja az amerikai
Gemini űrhajóra emlékeztet, némi plusz aerodinamikai ké
pességgel a második kozmikus sebességgel visszaérkező
L-1 irányított leszállásához a Szovjetunió területére. Az űr
hajó tetején egy szilárd töltetű mentőrakéta van, a műsza
ki egység napelemszárnya a Hold felé vezető pályán nyí
lik ki. Az űrhajóval egybeépített gyorsítófokozat a Titan-2
második lépcsőjére hasonlít.
A visszatérő egység kis mérete, tömege magában hor
dozta a sikert, de csak egy űrhajós részére. A koroljovi el
képzelés 1965-ben egész egyszerűen felszippantotta, ma
gába olvasztotta Cselomej tervét.

8. ábra: A 11D58M típusú rakétahajtómű, amely az oxi
gén-kerozin keverékkel üzemelt és többször be
gyújtható volt
A második szakasz kissé problematikusabbnak bizo
nyult. Hivatalosan még nem hagyták jóvá a holdprogramot,
de Szergej P. Koroljov főkonstruktőr már beszélt nekünk a
hatalmas N-1-es hordozórakétáról és a Holdra szálláshoz
szükséges /.-3-ról. Mi akkor azt gondoltuk, hogy a Hold
program hosszú időre meghatározza munkánkat. Elraga
dott bennünket a hév, és már a bolygók meghódításáról ál
modoztunk...
Hamarosan kiderült, hogy az álmodozások messze túl
léptek lehetőségeinken. De akkor még hittünk benne, hogy
ha sikeres lesz a Hold körülrepülése, akkor a program au
tomatikusan átmegy a Holdra szállás megvalósításába.

Űrhajósok
A szovjet űrhajósok kiképzéséről Alekszej Leonov a követ
kezőket mondotta:
„Az első szakasz az 1960-as évek közepén kezdődött,
amikor az Űrhajós Kiképző Központ bekapcsolódott a
program megvalósításába. Ekkorra már kész volt a Proton,
és már repült a Szojuz.

9. ábra: A Zond-5 leszálló-kabinja az Indiai-óceán
vizében a kiemelés előtt
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Perspektivikusan készültünk a feladatokra, a felépített
gyakorlóberendezéseken elsajátítottuk a Hold körülrepüléséhez szükséges tudnivalókat, de gyakoroltuk a Holdra va
ló leszállás technikáját is. Erre a célra egy helikoptert ala
kítottak át. Emellett még a berepülőpilóták iskoláját is el
kellett végeznünk, mert a Holdra szállás nagy felkészültsé
get igényel. Pillanatok alatt kell kiválasztani a megfelelő le
szállóhelyet a lehető legkevesebb hajtóanyag felhasználá
sával, nagy pontossággal kell értékelni a függőleges meg
közelítési sebességet.
A Holdról visszatérve az Antarktisz felől kellett volna
megérkeznünk. Ahhoz, hogy jól megismerjük a déli égbolt
csillagképeit, ezek alapján tájékozódhassunk, Szomáliában
folytattunk éjszakai repüléseket. A kézi vezérlésű tájolás
hoz meg kellett tanulnunk a csillagorientátor és a szextáns
használatát. A második kozmikus sebességgel való
visszatérésnél nagyon lényeges mozzanat a légkörbe va
ló belépés szögének meghatározása. Ha a szükségesnél
kisebb ez a szög, akkor az űrhajó elég, ha nagyobb, akkor
a víz felszínén „kacsázó” lapos kőhöz hasonlóan lepattan,
és tovaszáguld a végtelen űrben. Annyit gyakoroltunk a
Volcsok nevű berendezésen, hogy elértük az 1 km-es pon
tosságot. Az egyhetes út további megterheléseket rótt
ránk, mert az L-1-esnek nem volt orbitális kabinja, mint ké
sőbb a Szojuznak. A kétfőnyi legénységnek a leszállóegy
ségben kellett töltenie az egész időt, ami nem volt éppen
irigylésre méltó dolog. Ennek ellenére mi készen álltunk a
Hold körülrepülésére. 1968 karácsonyán azonban hiába
vártuk a startengedélyt, az ApoHo-8 sikere után a vezetés
Misin főkonstruktőr kérésére már csak automatikus repülé
seket engedélyezett.
Végül meg kell említenem még egy lényeges dolgot. Az
Apollo-13 emlékezetes vészhelyzeténél az amerikai veze
tés becsületesen megmondta a valóságot, mintegy mozgó
sítva az egész amerikai népet. Szinte mindenki megpróbált
a maga módján segíteni, csakhogy mentsék űrhajósaikat.
Nálunk a vészhelyzeteket sohasem hozták nyilvánosság
ra. Arra törekedtek, hogy állandóan bizonyítsák a szovjet
tudomány és technika fölényét. A valóságban azonban ná
lunk sokkal több vészhelyzet volt, mint az amerikaiaknál,
de a szovjet népnek erről fogalma sem volt. Ennek követ
keztében sokakban kialakult az a meggyőződés, hogy a
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ÁRULÓJA?

Hold meghódítása meglehetősen egyszerű dolog, az űrha
jósok tartása pedig elég drága, ráadásul nem is kifizetődő.
A történelem azóta már átértékelte a SzuszlovPonomarjov irányvonalat. De ez már nem segített rajtunk."
A Zond-személyzetek sorrendje:
parancsnok, fedélzeti mérnök

1. Alekszej Leonov, Oleg Makarov;
2. Valerij Bikovszkij, Nyikolaj Rukavisnyikov;
3. Pavel Popovics, Georgij Grecsko (eredetileg
Vitalij Szevesztyjanov);
4. Pjotr Klimuk, Jurij Artyuhin;
5. Valerij Volosin, Anatolij Voronov.
A Luna-csoport:

Parancsnokok (katonák): Valerij Bikovszkij, Georgij
Dobrovolszkij, Anatolij Filipcsenko, Viktor Gorbatko,
Jevgenyij Hrunov, Pjotr Klimuk, Anatolij Kuklin, Alekszej
Leonov, Andrijan Nyikolajev, Pavel Popovics, Georgij
Sonyin, Valerij Volosin, Borisz Volinov.
Mérnökök (katonák): Jurij Artyuhin, Anatolij Voronov.
Mérnökök (civilek): Vlagyimir Bugrov, Konstantyin
Feoktyisztov, Georgij Grecsko, Valerij Kubaszov, Oleg
Makarov, Nyikolaj Rukavisnyikov, Vlagyiszlav Volkov,
Valerij Jazdovszkij, Alekszej Jeliszejev, Valentyin Jersov.
Schuminszky Nándor
Források:
1. Űrhajózási Lexikon, Akadémiai K.-Zrínyi K.
Budapest, 1984.
2. I. B. Afanaszjev: Nyeizvesztnise Korabli (Moszkva,
Znanyije, 1991).
3. Aviacija i Koszmonavtyika, 1990/8. sz.
4. Ot Pen/одо Szputnyika Do Enyergiji-Burana I Mira.
RKK Enyergija, 1994.

Gosztonyi Péter
Vlaszov tábornok
A második világháború szovjet-német arcvonalán a
németekhez átállt szovjet-orosz katonák története
mindmáig, mondhatni, fehér foltja a hadtörténetnek.
Vlaszov tábornok személye köré pedig különösen sok
rejtélyes legenda szövődött. Áruló volt e, vagy hős? Vagy
netán áldozat? Elsősorban erre a kérdésre keresi a választ
Gosztonyi Péter új könyvében eddig archívumok mélyén
fekvő feljegyzések és dokumentumok alapján.
A német-szovjet háború kezdete után 2 éven belül
mintegy egymillió szovjet alattvaló szolgált valamilyen
segédcsapat kertében a német egységek sorában. Ez az
első magyar nyelvű könyv Vlaszov tábornok életéről és a
róla elnevezett mozgalomról.
Zrínyi Kiadó, 1997. 262. oldal 1260 Ft.
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Repüléssel kapcsolatos angol rövidítések
gyűjteménye I. rész
Az angolok és az amerikaiak szakmai jellegű irodalmuk
ban, katonai szóhasználatukban nagyon gyakran használ
nak rövidítéseket. Ezek a magyar szaksajtóban éppúgy
előfordulnak, mint a külföldi szakirodalom magyar kiadású
változataiban. E rövidítésekből nemegyszer mozaikszava
kat alkotnak, melyek átmennek a mindennapi szóhaszná
latba, emiatt sokszor nem is fűznek hozzá magyarázatot. E
mozaikszavak értelmessége miatt - ha szükséges - módo
sított szórendet alkalmaznak, amely megnehezíti a kifeje
zés magyar jelentésének értelmezését.
A cím a repüléssel kapcsolatos rövidítésekre utal, de
tudni kell, hogy a modern repülés egy sor társtudomány
nélkül elképzelhetetlen. Elektronika segíti a navigációt, a
minden időbeni biztonságos repülést, a hírközlést stb. Új tí
pusú anyagokat, gazdaságosabb hajtóműveket, optimális
formát kutatnak a világ laboratóriumai. A fokozódó igénybevételek miatt orvosi diagnosztikai rendszerek vizsgálják
a pilótákat, pilótafükéiket ergonómiai követelmények sze
rint alakítják ki. A világon több százezer ember dolgozik a
földön, vízen és levegőben a polgári és katonai repülés biz
tonsága érdekében, vesznek részt a repülőgépgyártásban,
a gépek repülésre való előkészítésében. Munkájuk össze
hangolása felkészült szervezőapparátust igényel.
A katonai repülés támogatja a földi csapatokat, a hadi
tengerészetet. Különböző típusú fegyvereket hordoznak,
feladataikat éjjel és nappal is képesek végrehajtani.
Küzdhetnek a levegőben, csapást mérhetnek a felszínre és
a víz alá. Segítik őket a levegőből, a földről, a tengerekről,
sőt a világűrből is. Tevékenységük a legfelsőbb politikai és
pénzügyi körök támogatását élvezi.
A gyűjteményben szereplő rövidítések között számosnak
látszólag semmi köze a repüléshez, de kapcsolata a fenti
ek ismeretében tény.
A repüléssel kapcsolatos apparátus szervezeti felépítése
az idők folyamán változhat, egyeseket megszüntetnek, át
szerveznek, újakat alapítanak. A technikai berendezések is
elavulnak. Ezzel párhuzamosan egy sor újat fejlesztenek
ki, melyeknek a nevét - a jól bevált hagyománynak megfe
lelően - szintén a funkciójára utaló rövidítés vagy moza
ikszó adja. Emiatt a válogatás nem lehet teljes. Igyekez
tünk a jelenleg és a közelmúltban használatak közül a le
hető legtöbbet összegyűjteni, melyek többsége még jó ide
ig megőrizi aktualitását.

A
AA
AA
AA
AAA
AAAA
AAAD
AAAV
AAAW
AABNCP
A&AEE
AAC
AAC

Attack
Air-to-Air
Anti-Aircraft
Analog Analog
Anti-Aaircraft Artillery
Army Aviation Association of Amerika
All Arms Air Defence (UK)
Advanced Assault Amphibious Vehicle
Advanced Airborne Anti-Armour Weapon
Advanced Airborne National Command Post
Aeroplane & Armament Experiental Establish
Army Air Corps (UK)
American Armament Corporation (US)

Az angol kifejezések egy része már nemzetközivé vált, e
szavakat nem minden esetben fordítottuk, pl.: RADAR.
Megjegyzendő, hogy az amerikai jelzésrendszer nem
minden esetben egyezik meg szó szerint a kifejezés rövi
dítésével. PL: a CV repülőgéphordozót jelöl, ami rövidítve
AC - Aircraft Carrier lenne.
Több kifejezés nem angol eredetű, de jelentőségüknél
fogva átvették, illetve angolul is használják.
Azoknál a kifejezéseknél, amelyeket egy meghatározott
állam használ, zárójelben megtalálható az állam rövidített
neve, pl.: All Arms Air Defence (UK).
Rosza Pál

Átnézett szakirodalom
A világ harci repülőgépei, Victoria, 1992.
Korszerű harci repülőgépek fegyverzete, Zrínyi, Buda
pest, 1995.
Repülőgép Enciklopédia, Gemini, Budapest, 1992.
Helikopterek, Victoria, 1992.
Anyahajók, Victoria, 1994.
Repülési Lexikon 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest,
1991.
Jane’s Aircraft Recognition Guide, Harper Collins Publi
shers, Glasgow, 1995.
Korszerű elitalakulatok, Salamander Books Ltd. London,
1992.
Korszerű harci repülőgépek, Salamander Books Ltd.
London, 1992.
Korszerű vadász és csapásmérő repülőgépek,
Salamander Books Ltd. London, 1987.
The British Fighter, Putnam Aeronautical Books, London,
1994.
The British Bomber, Putman Aeronautical Books,
London, 1994.
Fordította: Rosza Péter
Haditechnika, 1984. 1-4.
Haditechnika, 1986. 1.
Haditechnika, 1992. 1-4.
Haditechnika, 1993. 1-4.
Haditechnika, 1994. 1-4.
Haditechnika, 1986. 1-4.
Haditechnika, 1997. 1-2.

(UK)

támadó
levegő-levegő
légelhárító
analóg-analóg (jelátalakító)
légvédelmi tüzérség
Amerikai Katonai Repülők Egyesülete
összfegyvernemi légvédelem
korszerű kétéltű partraszállító harcjármű
korszerű repülőgépfedélzeti páncéltörő fegyver
előretolt nemzeti légi vezetési pont
Repülőgép és Fegyverkísérleti Intézet
légi hadtest
amerikai fegyvergyártó vállalat
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AAC
AACC
AACU
AADGE
AAED
AAF
AAFCE
AAFNE
AAFSE
AAH
AAI
AAIB
AALAAW
AAM
AANCP
AAPC
AAO
AAR
AARB
AAS
AAS
AASF
AASM

AATH
AB
AB
ABC
ABC
ABC
ABC
ABCCC
ABG
ABM
ABRV
ABS
ABW
AC
AC
AC
АСА
ACAB
ACAP
ACARS
ACARS
ACAS
ACAS
ACC
ACC
ACC
ACCS
ACCS
ACCW
ACDS
ACDU
ACE
ACEFOFA
ACETEF
ACFC
ACINT
ACLANT
ACLIS
ACLS
ACLS
ACM
ACM

Alaskan Air Command (USAF)
Army Airborne Command and Control (US ARMY)
Anti-Aircraft Co-operation Unit (GB)
Allied Command Europe Air Defence
Grund Environment (NATO)
Advanced Airborne Expendable Decoy
Auxiliary Air Force
Allied Air Forces Central Europe (NATO)
Allied Air Forces Northern Europe
Allied Air Forces Southern Europe
Advanced Attack Helicopter
Angle of Approach Indicator
Air Accidents Investigation Branch (UK)
Advanced Air-Launched Anti-Armour Weapon
Air-to-Air Missile
Advanced Airborne National Command Post (USAF)
Anti-Aircraft Practice Camp (GB)
Airborne Area of Operation
Air-to-Air Refuelling (USAF)
Advanced Aerialrefuelling Boom
Air Armament School (GB)
Aeromedical Airlift Sqn (USAF)
Advanced Air Striking Force (GB)
Advanced Air-to-Surface Missile
Automatic Approach to Hover
Air Base (USAF)
Air Board (GB) /Air Ministry/
Advenced Blade Concept
Atomic, Biological, Chemical
AirBorne Cigar (GB)
Automatic Bandwith Control
Airborne Battlefield Command and Control Center (US)
Air Base Group (USAF)
Anti-Ballistic Missile
Advanced Ballistic Re-entry Vehicle
Anti Base Squadron (USAF)
Air Base Wing (USAF)
Aerodynamic Centre
Air Component (GB)
Alternating Current
Agile Combat Aircraft
Air Cavalry Attack Brigade
Advanced Composite Aircraft (helicopter) Programme
„Arinc” Communications And Reporting System (US)
Aeronautical Communications Accessing
and Reporting System (UK)
Airborne Collison-Avoidance System
Assistant Chief of Air Staff (UK)
Air Combat Command (USAF)
Area Control Centre
Army Cooperation Command (GB)
Airborne Command & Control Sqn (USAF)
Air Command and Control System (NATO)
Air Command and Controll Wing
Automatic Countermeasures Dispensing System
Army Cooperation Development Unit (GB)
Allied Command Europe (NATO)
Allied Command Europe Follow On Formation Attack
Air Combat Environment Test and Evaluation Facility (US)
Air Corps Ferrying Command
ACoustic INTelligence
Allied Command, AtlANTic (NATO)
Airborne Communications Location Identification
and Collection System (US)
Air Cushion Landing System
Automatic Carrier Landing System
Advanced Cruise Missile (HMSC AGM-129)
Air Chief Marshall
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Alaszkai Légierő Parancsnokság
hadsereg légi parancsnoki és vezetési pont
légvédelmi együttműködő egység
Európai Szövetséges Főparancsnokság Légvédelmi
Vezetési Rendszere
előretolt légi megtévesztő eszköz
támogató légierő
Közép-európai Szövetséges Légierő
Észak-európai Szövetséges Légierő
Dél-európai Szövetséges Légierő
korszerű támadó helikopter
megközelítési szög mutató
légibaleset kivizsgáló ágazat
előretolt légiindítású páncéltörő fegyverzet
levegő-levegő(irányított) rakéta
előretolt légi nemzeti vezetési pont
légvédelmi gyakorló tábor
deszant hadműveleti terület
légi üzemanyag utántöltés
korszerűsített légi utántöltőcsonk
Repülőgépfegyverzeti Iskola
légi mentő légiszállító század
előretolt légi csapásmérő erő
korszerű levegő-föld rakéta
lebegtetés automatikus közelítése
légi támaszpont
Légügyi Tanács/Légügyi minisztérium
előremozgó rotorlapát modern elve
atom, biológiai, vegyi
deszant (csomag) tartály
automatikus frekvenciasáv-szabályozó
légi harcterület parancsnoki és vezetési pont
légibázist üzemeltető független csoport (kb. 500-2000 fő)
ballisztikusrakéta-elhárító rakéta
korszerűsített ballisztikus visszatérő egység
bázist támadó század
légibázist üzemeltető légiezred (kb. 1000-5000 fő)
aerodinamikai központ
légierő komponens
váltóáram
megnövelt manőverezőképességű harci repülőgép
„Égi Lovasság” Támadó Dandár
korszerűsített kompozitanyagú repülőgép (helikopter)
program
„ARINC” híradó és válaszadó rendszer
repülési adatok földi számítógépbe juttatása, értékelése,
majd visszahívása
repülőgépfedélzeti összeütközést elkerülő rendszer
repülőszemélyzet parancsnokhelyettes
légiharc parancsnokság
körzeti irányító központ
Hadsereggel Együttműködő (Légi) Parancsnokság
légi parancsnoki és vezetési század
légi parancsnoki és vezetési rendszer
légi parancsnoki és vezetési ezred
automatikus ellentevékenységet vezérlő rendszer
Hadsereggel Együttműködő Fejlesztő Részleg
Európai Szövetséges Parancsnokság
Támadó Alakulatok Európai Szövetséges Parancsnoksága
légiharc körülmények közötti próba és kiértékelés
Áttelepülő Légi Hadtestparancsnokság
lehallgató szolgálat
Atlanti Szövetséges Parancsnokság
fedélzeti híradó, helyzetmeghatározó, azonosító
és adatgyűjtő rendszer
légpárnás leszálló rendszer
automatikus leszállító rendszer repülőgéphordozóra
korszerűsített robotrepülőgép
légi főmarsall (UK RAF), („négycsillagos” tábornoknak
megfelelő rang)

ACM
ACM
ACME
ACMI
ACMR
ACMS
ACN
АСОМ
ACP
ACR
ÁCS
ÁCS
ÁCS
ÁCS
ACSM

Air Combat Manoeuvring
Anti-Armour Cluster Munitions
Advanced Core Military Engine (R-R)
Air Combat Manoeuvring Instrumentation
Air Combat Manoeuvring Range
Aircraft Condition Monitoring System
Aircraft Classification Number (ICAO)
Automatic Coding Machine
Airborne Command Post
Air Control Radar
Army Cooperation Squadron
Airborne Control System
Area Communications System
Automatic Control System
Advanced Coventional Stand-Off Missile

ACT
ACTD
ACTIVE

Active Contrail Technology
Advanced Concept & Technology Demonstration (DoD)
Aerodynamic Control Technology Integration VEhicle)
(USAF/NASA)
Avionics Control Unit
Air Control Wing (USAF)
Advanced Combat Wing
Avion de Combat Experimental (France)
Air Defence
Air Department (GB) /admiralty/
Air Division (USAF)
Airworthiness Directive
Armament Division
ADapter
Analog Digitalic
Aircraft Depot (GB)
Area Denial Artillery Munition
Advanced Design Array Radar
Airborne Data Acquisition System
Air Defence Anti-Tank System
Air Data Computer
Aerospace Defense Command
Aerospace Defence COMmand
Airstream Direction Detector (measures AoA)
Air Defense Direction Center
Army Data Distribution System
Automatic Direction Finding
Automatic Data Processing
Air Defence of Great Britain (GB)
Air Defence Ground Environment
Attitude Detection Indicator
Attitude Director Indicator
Air Data and Inertial Reference System
Advanced Kinetic Energy Missile
Advanced Development Model
Air Decoy Missile
Automatic Day/Night Optronic Tracker
Advanced Ducted Propeller (P & W)
Automated Data-Processing
Accident Data Recorder
Air Defence Region (UK)
Air Defence Sector (USAF)
Air Data System
Advanced Surface-to-Air Missile System
ADress SELective
Air Defence Suppression Missile
Air Data Sensor Unit
Air Defence Tactical Training Theatre
Automatic Data Translator
Air Data Unit
Auxiliary Display Unit
Air Defence Variant (RAF)

ACU
ACW
ACW
ACX
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
ADAM
ADAR
ADAS
ADATS
ADC
ADC
ADCOM
ADD
ADDC
ADDS
ADF
ADP
ADGB
ADGE
ADI
ADI
ADIRS
ADKEM
ADM
ADM
ADNOT
ADP
ADP
ADR
ADR
ADS
ADS
AdSAMS
ADSEL
ADSM
ADSU
ADT
ADT
ADU
ADU
ADV

manőverező légi harc
kazettás páncéltörő robbanótestek
katonai hajtómű korszerűsített belső tere
manőverező légiharc-műszerezettség
légiharc manőverezési távolság
repülőgép állapot figyelő rendszer
repülőgép osztályozási szám
automatikus kódológép
légi vezetési pont
légtérellenőrző radar
hadsereggel együttműködő század
légi irányító rendszer
területi hírrendszer
önműködő irányító rendszer
korszerűsített, a légvédelem hatótávolságán kívülről
indítható hagyományos rakéta
aktív ellenőrző technológia
korszerűsített fejlesztési és műszaki bemutató
rakétafejbe illesztett aerodinamikai ellenőrző technológia
repülési irányító egység
légtér irányító ezred
előretolt harcoló ezred
kísérleti harci repülőgép (Rafale-program)
légvédelem
az Admiralitás Légügyi Részlege
légi hadosztály
értékelhetetlen utasítás
Hadfelszerelési Részleg
átalakító (illesztő)berendezés
Analóg/Digitális jelátalakító
repülőgép anyagraktár
területfogó tüzérségi lőszer
korszerű fázisvezérelt lokátor
repülőgép adatgyűjtő rendszer
légvédelmi-páncélelhárító rendszer
légi adatfeldolgozó számítógép
Űrvédelmi Parancsnokság
Űrvédelmi Parancsnokság
légáramlás-irány érzékelő
légvédelmi irányító központ
a hadsereg dezinformációs rendszere
rádiólokációs elven működő automatikus rádióiránytű
automatikus adatfeldolgozás
Nagy-Britannia légvédelme
földi légvédelmi körzet
helyzetelemző kijelző
fő helyzetkijelző
légi adat és tehetetlenségi összehasonlító rendszer
korszerűsített kinetikai energiát hasznositó rakéta
korszerűsített modeilfejlesztés
légi megtévesztő rakéta
automatikus éjjel-nappali optoelektronikus célkövető
korszerűsített csőlégcsavar
automatizált adatfeldolgozás
baleseti adatrögzítő
légvédelmi övezet
légvédelmi szektor
légi adatrendszer
korszerűsített felszín-levegő rakétarendszer
egyedi címzésű válaszadó
légvédelmi eszközöket megsemmisítő rakéta
légi adatérzékelő egység
harcászati légvédelmi gyakorló színtér
automatikus adatátalakító
légi adategység
kisegítő kijelző egység
A TORNADO repülőgép légvédelmi változata
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ADVCAP
ADW
ADW
AE
AEAF
AEDC
AEE
AEEC
AEF
AEGIS

ADVanced CAPability
Area Denial Weapon
Air Defense Warning
Armoured Experimental
Allied Expeditionary Air Forces
Arnold Engineering Development Center
Aeroplane Experimental Establishment
Airlines Electronic Engineering Committee
Air Experience Flight (UK)
AEW/Ground Environment Integration System

AEO
AES
AETC
AEU
AEW
AEW
AEW&C
AF
AF
AF
AFA
AFAA
AFAFC
AFALD
AFAMRL
AFAS
AFATDS
AFATL
AFB
AFC
AFC
AFC
AFC
AFCAS
AFCMC
AFCMD
AFCOMS
AFCC
AFIS
AFOG
AFCENT
AFCS
AFDS
AFDU
AFEE
AFESC
AFEWC
AFFTC
AFGL
AFGS
AFHRL
AFIS
AFIS
AFISC
AFLC
AFLSC
AFMC
AFMPC
AFMS
AFMSC
AFOSI
AFOSP
AFOSR
AFOTEC
AFR
AFRES
AFRPL

Air Elektronics Officer (RAF)
Aeroplane Expertimental Station
Air Education & Training Command (USA)
Airborne Elektronics Unit
Active Electronic Warfare
Airborne Early Warning
Airborne Early Warning and Control
Audio Frequency
Automatic Following
Air Force
Air Force Association (USAF)
Air Force Audit Agency
Air Force Accounting and Finance Center
Air Force Acquisition Logistics Division
Air Force Aerospace Medical Research Laboratory
Advanced Field Artillery System
Advanced Field Artiellery Tactical Data System
Air Force Armament Laboratory
Air Force Base (USAF)
Automatic Flight Control
Automatic Frequency Control
Air Force Cross (GB)
Australian Flyng Corps
Automatic Flight Control Augmentation System
Air Force Contract Maintenance Center
Air Force Contract Management Division
Air Force Commissary Service
Air Force Communications Command (USAF)
Advanced Indirect Fire System
Air Force Orientation Group
Allied Forces, CENT-ral Europe (NATO)
Automatic Flight Control System
Automatic Flight Director System
Air Fighting Development Unit
Airborne Forces Experimental Establishment
Air Force Engineering and Services Center
Air Force Electronic Warfare Center
Air Force Flight Test Center (USAF)
Air Force Geophysics Laboratory
Automatic Flight Guidance System
Air Force Human Resources Laboratory
Aerodrome Flighet Information Service
Air Force Intelligence System
Air Force Inspection and Safety Center
Air Force Logistics Command (USAF)
Air Force Legal Services Center
Air Force Material Command (USAF)
Air Force Manpower and Personnel Center
Automatics Flight Management System
Air Force Medical Service Center
Air Force Office of Special Investigations
Air Force Office of Security Police
Air Force Office of Scientific Research
Air Force Operational Test and Evaluation Center
Air Force Reserve (USAF)
(US) Air Force REServe
Air Force Rocket Propulsion Laboratory

továbbfejlesztett képesség
területfogó fegyver
légvédelmi riasztási rendszer
kísérleti páncél
Szövetséges Expedíciós Légierő
Arnold Műszaki Tudományos Fejlesztési Központ
Repülőgép Kísérleti Intézet
Légitársaságok Elektronikai Műszaki Bizottsága
kísérleti repülés
földi környezetbe beillesztett korai előrejelző
és riasztórendszer
légi elektronikai tiszt
repülőgép-kísérleti állomás
Oktató és Gyakorló Parancsnokság
repülőgépfedélzeti elektronikus egység
aktív elektronikai hadviselés
repülőgépfedélzeti korai előrejelzés
repülőgépfedélzeti korai előrejelzés és irányítás
hangfrekvencia
automatikus célkövetés
Légierő
Légierő Egyesület
Légierő Vizsgáló Ügynökség
Légierő Pénzügyi Elszámoló Központ
Légierő Beszerzési és Ellátó Részleg
Légierő Repülőorvosi Kutatólaboratórium
korszerűsített tábori tüzérségi rendszer
korszerű tábori tüzérségi harcászati adatrendszer
Légierő Fegyverzeti Laboratórium
légierő támaszpont
önműködő repülésirányítás
önműködő frekvenciaszabályozás
Légierő Kereszt (kitüntetés)
ausztrál repülőhadtest
automatikus repülésirányitási megerősítő rendszer
a Légierő Fenntartási és Karbantartó Központja
Légierő Szerződéses Kisegítő Részleg
Légierő Egyenruhás Szolgálat
Légierő Összekötő Parancsnokság
korszerű közvetett tűz(vezető)rendszer
Légierő Tájékozódó Csoport
NATO Közép-európai Szövetséges Légierő
automatikus repülésellenőrző rendszer
automatikus repülésirányító rendszer
légiharc-fejlesztő részleg
deszant erők kísérleti létesítménye
Légierő Tervező és Szolgáltató Központ
Légierő Elektronikus Hadviselés Központ
Légierő Berepülő Központ
Légierő Geofizikai Laboratórium
automatikus repülésvezető rendszer
Légierő Emberi Erőforrás Kutató Laboratórium
Repülőtéri Repüléstájékoztató Szolgálat
Légierő Hírszerző Rendszer
Légierő Biztonsági Kivizsgáló Csoport
Légierő Hadtáp Parancsnokság
Légierő Jogi Tanácsadó Központ
Légierő Anyagellátó Parancsnokság
Légierő Munkaügyi és Személyzeti Központ
automatikus repülést segitő rendszer
Légierő Egészségügyi Szolgáltató Központ
Légierő Különleges Nyomozó Hivatal
Légierő Titkosrendőrségének Hivatala
Légierő Tudományos Kutató Hivatal
Légierő Hadműveleti Vizsgáló és Kiértékelő Központ
USAF Tartalékos Légierő
Légierő-tartalék
Légierő Hajtóanyagkutató Laboratórium
(folytatjuk)
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Hazai Tükör

C+D ’97

Tavaly immár harmadszor adott otthont a Budapesti Vásárközpont 1997. november 11-14. között a C+D, Közép-eu
rópai Védelmi Felszerelés és Repülési Szakkiállításnak. A
számunkra fontos rendezvény jelentősége azáltal is tovább
nőtt, mivel a közelgő NATO-csatlakozás tükrében a hazai
haditechnikai fejlesztések, valamint a gyártás komolyabb
fejlődése várható. A kiállítás a sokáig tabunak számító ha
zai védelmi iparág és a hozzá kapcsolódó fejlesztés, kor
szerűsítés bemutatása mellett kitekintést kíván adni a régió
hasonló iparágára is.
A Varsói Szerződés tagállamai a hetvenes évektől min
den ötéves terv negyedik évében szigorúan zárt körben
mutatták be hadiiparuk újabb eredményeit. Ezeken a kiál
lításokon a hazánk védelmi iparágában érintett fejlesztők
és gyártók szakgárdája találkozott a tagállamok és a har
madik világ kiválasztott szakembereivel. Nyugaton a nyílt
gazdasági életnek már a 80-as években megszokott sze
replője lett. Hazánkban sajnos a rendszerváltást követő
években az évtizedes misztikumot nem sikerült nyomtala
nul felszámolni. Az idei kiállítás volt az első - talán a NATO
átalakulása miatt amikor egyre nagyobb nyilvánosságot
kapott a Magyar Honvédség helyzete, mivel a fegyveres
erők demokratikus társadalomban betöltött feladatait a la
kosság érdekében, védelmére végzi, így ez a tevékenység
egy különleges szolgáltató jelleggel bír.
A rendezvényen 111 cég (ebből 29 külföldi) 2630 m2-en
(1995. 4376m2,178 cég; 1993. 5410 m2, 174 cég) mutatko
zott be. A hazai cégek sorában számos külföldi cég hazai
képviselője jelentkezett. Ha csak a számokat nézzük, ak
kor a mostani kiállítás talán valamivel kisebb, mind az elő
dei, de ez országunk gazdasági átalakulása miatt érthető.
A külföldi kiállítók közül az Amerikai Egyesült Államok,
Franciaország, Németország és Oroszország foglalta el a
legtöbb területet. Sajnos a régiót csak Olaszország néhány
cége képviselte, szomorú, hogy a cseh, lengyel, szlovák
cégek továbbra is távol maradnak. De talán a legszembe
tűnőbb az orosz résztvétel zsugorodása. Csak a hivatalos
fegyverszállító cégük képviseltette magát, pedig talán ka
tonák és látogatók örömmel fogadták volna gyártó cégek
bemutatkozását, főleg ha ez az alkatrészgyártókkal is kibő
vült volna. Sajnos a Magyar Honvédségnél számos haditechnikai eszköz már felhasználta üzemidőnormáit és ipa
ri nagyjavításra vár. De nincs ilyen jelentkező, vagy ha
mégis, akkor a pénzügyi fedezet hiányzik. Pedig egyes
eszközök még tovább alkalmazhatók lehetnének. Példa
ként csak az An-26 repülőgépeket említem. Visszatérve az
említett orosz cég bemutatkozásához, ahol mivel talán
még mindig csak a teljes, új fegyverrendszer-eladás számít
eredménynek, nem volt meglepő a már múzeumba illő a
Pecsora fegyverrendszer reklámja.
Az 1997-es bemutatón számos különlegességgel talál
kozhattak a hazai és külföldi látogatók. A vadászrepülő
gép-váltás miatt a világ talán legnagyobb öt
repülőgépforgalmazó és -gyártó vállalata is kiállított. Meg
jelent a Boeing Company F-18, a Dassault Aviation

Mirage-2000-V, a Lockheed Martin F-16, a SAAB Gripen
és a Roszvooruzsenyije M iG-29 típusú vadászrepülőgé
peivel. A kiállítás jelentős részét a fenti cégek hatalmas
videófalai uralták. Valószínűleg a magas helyárak miatt a
kiállítók csak makettel, részegységekkel mutatták be gépe
iket, vagy szimulátorokon ismerhették meg a vendégek a
repülés nehézségeit.
A hazai cégek közül legnagyobb területen (több mint 450
m2-en a Honvédelmi Minisztérium részvénytársaságai és
együttműködő partnerei mutatkoztak be. A Honvédelmi Mi
nisztérium Haditechnikai intézete (HM HTI) az együttműkö
dő cégekkel közösen már az előző C+D kiállításokon is
részt vett, de a rendszerváltozást követő átalakulások és a
közelgő NATO-csatlakozás miatt az intézet feladatköre je
lentősen megváltozott, illetve még módosulni fog, ezek
igénylik a régi, megszokott zártság helyett a szélesebb nyil-

1. ábra: Keleti György honvédelmi miniszter úrnak mu
tatja be Ráth Tamás mérnök ezredes HM HTI
főigazgató úr, az új termékeket
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A C+D ‘97 kiállításon a HM HTI-részvétellel készülő ter
mékek közül bemutattuk a légtérellenőrző alközpontot és
egyes elemeit; az elektronikus iránymérésen alapuló
helymeghatározó rendszert; a lövedék torkolati sebességét
mérő berendezést; a 9 mm-es 96M P9RC hadipisztolyt, a
9 mm-es KG P-9 géppisztolyt; a Gepárd nagy teljesítmé
nyű lövészfegyvercsaládot; a 93M.NFvédő- és 96M.NF.T
támadó kézigránátot; a pilóta nélküli repülőgép és fedélze
ti berendezések területén elért eredményeket; a 95. M
védőmellénycsaládot, a HAK-1 harckocsi elleni aknát
elektronikus gyújtóval; a harcászati digitális rádiórelét és a
genfi újítási kiállításon ezüstéremmel díjazott IH-95 sugár
szintmérő és szennyezettségmérő műszert.
A Magyar Honvédség gépkocsiállományának jelenlegi
helyzete képezi a technikai hadrafoghatóság egyik szűk
keresztmetszetét. Az MH rendszerében üzemelő gépko
csikra a sokféle típus, a sokféle évjárat és a többféle be
szerzési relációból való származás, valamint az egyes típu
sok gazdaságtalan üzemelhetősége a jellemző. Az elöre
gedett gépkocsipark jelentősen kihat az eszközök fenntar
tási költségeire is. Talán emiatt mutattak be a kiállításon
számos tehergépkocsit. A Rába terepjáró termékei mellett
a német Mercedes Benz, az osztrák Steyer és a svájci
DURO gépjárművek is megjelentek.
Több cég korszerű elektronikai berendezéseket állított ki.
Ezek között volt a török Aselsan, egy fejlett technológiájú,
többtermékes vállalat, amely már számos harmadik világ
beli ország stratégiai szállítója.

4. á b ra : A RÁBA H 25 típ u s ú te h e rg é p k o c s i fe lé p ítm é n y
n é lk ü l

vánosságot. A rendszerváltozást követő biztonsági- és
gazdaságpolitikai megállapodások hatása igen jelentős a
haditechnikai kutatásra és fejlesztésre, valamint a termelőkapacitásra. A Magyar Honvédség tovább nem halasztha
tó átalakításának és korszerűsítésének nagy lendületet ad
hat az esetleges NATO-tagság. A szükséges integrációs
folyamatok haditechnikai vonatkozású feladatainak terve
zésében és lebonyolításában a HM HTI-nek az eddiginél
jelentősebb szerepet kell vállalnia.
Ma már látszik, hogy a haditechnikai kutatás és fejlesz
tés, valamint az ehhez kapcsolódó termelési területeken je
lentős korrekcióra van szükség, mivel a biztonságpolitika
katonai aspektusának, a hadiipari kapacitásoknak a fontos
sága és hangsúlyozása nemzetközileg nem úgy s nem
olyan mértékben csökkent, ahogy hazánkban. A NATOegyüttműködés érdekében garantálni kell bizonyos fokú fo
lyamatosságot és azt nem lehet alacsony szinten tartani.
Nyugat-Európában és a környező államokban a kapacitá
sok szűkítése nem öltött olyan mértéket, mint nálunk, a
csökkentéseket is szelektívebben végezték.
A „sivatagi vihar” és a boszniai küldetés is azt mutatták,
hogy a NATO-nak szüksége van ütőképes erőre és hasz
nálható fegyverzetre. Bizonyos eszközöket, rendszerele
meket maguknak a tagállamoknak kell gyártaniuk. Ebben
a munkában, a történelmi hagyományoknak megfelelően,
a szervező menedzser feladatot a HM HTI-nek kellene vé
geznie. Ehhez az intézetnek szüksége van: új fejlesztési
szemléletre; megnövekedett szerepvállalásra; a kutatás és
a fejlesztés, továbbá a minőségtanúsítás, szabványrendszeresítés területén hatékony koordinációra; bővülő tu
dományos tevékenységre; sokkal jelentősebb részvételre
a nemzetközi rendszerben.
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6. á b ra : A UCI-I. m o d e llje a H a d tö rté n e ti M ú ze u m
g y ű jte m é n y é b ő l

11. á b ra : A z O sh ko sh c é g M1070 (8x8) típusú S F O R -k ö te lé k 
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8.

á b ra : A z UH -60Q típ u s ú S F O R -k ö te lé k h e z ta rto z ó
h e liko p te r, e rrő l ré s z le te s e b b e n a H a d ite c h n ik a 97/1.
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12. á b ra : A z O s h k o s h cé g M1070 (8x8 ) típ u s ú S F O R k ö te lé k h e z ta rto z ó n e h é z v o n ta tó ja a z M1000 típ u sú
fé l-tré le rre l

10. á b ra : A z M2A2 Bradley típ u s ú S F O R -k ö te lé k h e z
ta rto z ó h a rc já rm ű

Számos hazai cég mutatkozptt be a beszállítóipart és a
környezetvédelmet képviselve. így ezek nem haditechnikai
eszközzel jelentkeztek, de termelésük szervesen kiegészí
ti a védelmi erők tevékenységét.
A kiállítás talán egyik legnagyobb látványossága volt a
SFOR-erők által szervezett technikai bemutató. Több mint
1000 nf-en láthatták a kedves vendégek a zömmel ameri
kai haditechnikai eszközöket, a jelenkor legfejlettebb hadi
iparának legsikeresebb termékeit. A nyitott színhely ellené
re ez a bemutató nagyon népszerű volt, különösen a fiata
labb korú látogatók között.
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14. ábra: A Currus Rt. által összeépített BMP-1 alváz
és a 25 mm-es légvédelmi gépágyú (K. N. F.)

15. ábra: Az Oerlikon Contraves 25 mm-es KBA gép
ágyú a mellé szerelt 7,62 mm-es géppuska és
a Stinger rakétaindító konténere (K. N. F.)

A rendezvény sikerét több más kapcsolódó esemény is nö
velte. A Hadtörténeti Múzeumban honi hadiiparunk kialakulá
sát mutatta be „A magyar hadiipar története (1881-1997)” cí
mű kiállítás, amelyről külön cikkben számolunk be.
A Honvédelmi Minisztérium a kiállítás második napján
egész napos konferenciát szervezett, ahol a tárca fontos
beosztású vezetői értékelték a Magyar Honvédség helyze
tét, a haditechnikai fejlesztés irányait, a NATO-csatlakozás
esélyeit és annak hatását. Bemutatták a NAMSA helyét és
szerepét a NATO logisztikai rendszerében.
A következő napon a Hadtörténeti Intézet és Múzeum „A
honi hadiipar és külkapcsolatai századunkban” címmel tu

dományos konferenciát szervezett. Az előadók ismertették
a magyar védelmi iparág monarchián belüli, trianoni tiltások
utáni és a Varsói Szerződésen belüli szerepét, majd rövid
kitekintést kaptunk a haditechnikai kutatás és fejlesztés le
hetőségeiről. A C+D ‘97-en a HM Humánszolgálat közre
működésével fotókiállítás mutatta be a Magyar Honvédség
eszközeit, a katonák mindennapi életét.
A kiállítás bebizonyította, hogy a védelmi iparágnak szép
múltja mellett van jövője, és ennek első eredményeit való
színűleg a C+D ‘99 kiállításon már (részben) láthatjuk.
Szabó Miklós

Griff a Bakonyban
GRIFFIN RHAPSODY I997
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Két képzeletbeli állam, Akite és Szumoja seregei harcoltak
egymás ellen a Bakonyban a Zirc és Veszprém között hú
zódó határvonalon. A két fél közötti békét a Holland Királyi
Hadseregnek kellett megteremtenie a háború forgatókönyve szerint. Ezt a feladatot a Holland Királyi Hadsereg
41. könnyű dandára hajtotta végre. Ez a dandár Németor
szágban állomásozik. A könnyű jelző azt jelenti, hogy az
alakulatot különleges, felderítésre alkalmas felszereléssel
látták el. Emellett a dandár megfigyelésre is, valamint vál
ságkezelő manőverekre is alkalmazható. Egyik zászlóaljuk
éppen ezért Boszniában állomásozik. A nagy létszámú fel
derítő alegység mellett jelentős létszámú lövész-, harc
kocsi-, tüzér- és műszaki alegységgel is rendelkezik. Egy
kisebb ellátó-javító egészségügyi egység biztosítja a lo
gisztikai támogatást. A gyakorlaton körülbelül kétezer hol
land katona vett részt. A magyarokat a Klapka György gé
pesített lövészdandár 250 katonája és 13 BMP-je képvi
selte. A gyakorlat célja, hogy a holland dandár vezetősége
felmérje, hogy a lövészzászlóalj, az egészségügyi század
milyen szinten képes a válságkezelő műveletekben, első
sorban békefenntartás, béketeremtés során feladatait
végrehajtani. Ez az első alkalom, hogy holland alárendelt
ségben magyar katonai egység gyakorlatozik. A gyakorlat
költsége körülbelül 3 millió dollár. Az élelmiszert és az
üzemanyagot Magyarországról szerezték be. November
hónap végére a részt vevő csapatok visszatértek állomá
saikra.

Kiséri-Nagy Ferenc

2. ábra: А 25 mm-es gépágyúval szerelt járművek
felvonulása (K. N. F.)

5. ábra: A zászlóaljparancsnok munka közben
(K. N. F.)
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A Magyar Honvédség 150 éves

A magyar hadiipar története (1881-1997)
A honi hadiipar kialakulását a XIX. század utolsó évtizede
iben felgyorsult magyarországi ipari fejlődés tette lehetővé,
mely időben egybeesett az Osztrák-Magyar Monarchia
hadseregének nagyobb léptékű fejlesztésével. A Magyar
Királyság területén is létesültek olyan hadfelszerelést előál
lító üzemek, melyek békeidőben jórészt a hadsereg ellátá
sával foglalkoztak. A fegyverzeti anyagok tömeggyártásá
ra berendezkedett gyárak közül elsőként a budapesti Fegy
ver- és Gépgyár Rt.-t jegyezték be, s már ekkor megrende
lést kapott 95 000 db Mannlicher öntöltő puskára. Szinte
egy időben indította meg a termelést a Weiss testvérek
csepeli gyalogsági tölténygyára, 1892-ben.
A hazai területen működő hadiüzemek természetesen a közös osztrák-magyar hadsereg tökéletes ellátása érde
kében - a Monarchia hadiiparának integráns részét képez
ték, beszállítói részesedésük a 28-36% között ingadozott.
Az I. világháború során a honi hadiipar is óriási léptékű
növekedésnek indult. A Fegyver- és Gépgyár 1916-ban
már elkészítette egymilliomodik puskáját, a Weiss Manfréd
lőszergyár a Monarchia második legnagyobb lőszergyára
ként a háborúban több milliárd gyalogsági, illetve mintegy
10 millió tüzérségi lőszert állított elő. Magyarországon épült
fel a Monarchia egyik legnagyobb lőporgyára Magyaróvárott, a Lipták és társa, az AZD. Komárom lőszergyárak. Na
gyon jelentős szerepet játszott az egyre inkább fellendülő
hazai hadirepülőgép-gyártás. A Magyar Léghajó és Re
pülőgépgyár Rt. a Magyar Általános Gépgyár és a Magyar
Lloyd Repülőgép Rt. adta a Monarchia légierejének túlnyo
mó részét. A Ganz-Danubius hajógyár fiumei és újpesti ha
jógyárai a folyami hadihajók, illetve a legnagyobb csataha
jók építésére egyaránt képesek voltak. Olyan fejlett techni
kát igénylő tengeri csatahajót, illetve cirkálókat építettek,
mint a Szent István, a Novara vagy a Helgoland. A magyar
hadiipar képviseltette magát a tengeralattjáró- és torpedó
gyártásban is. A fiumei Whitehead és társa - mint magyar
érdekeltség - fontos szerepet játszott a Monarchia hadiipa
rában.
A járműgyártásra a győri Magyar Vagon- és Gépgyár
(RÁBA), míg a tüzérségi lőszerek előállítására a győri Álla
mi Ágyúgyár rendezkedett be.
Az I. világháborút lezáró békeszerződések Magyarorszá
got rendkívül kedvezőtlen helyzetbe hozták. A területi vesz
teségek a hadiipar nyersanyagbázisait is hátrányosan érin
tették. A limitált termelés (pl.: évente 2 db tüzérségi löveg,
hadipuska havi 300 db!) nem tette lehetővé egy rentábilis
hadiipar fenntartását, mindamellett az ipar túlnyomó részét
polgári termelésre kellett átalakítani.
A magyar hadvezetés a szoros antant katonai ellenőrzés
időszakát a hadiipar rejtésével próbálta „túlélni”. 1928-tól,
az antant-ellenőrzés megszűntével újra kellett teremteni az
új hadsereg ellátásának ipari hátterét.
A megelőző időszakban szerzett magas szintű gyártási
kultúrára építve létrehozták - a Weiss Manfréd konszernen
belül - a repülőgép- és motorgyárat, mely Fokker-, Heinkel- és Caproni-licencek alapján indította el termelését.
Ugyanakkor a tüzérségi löveggyártás a diósgyőri MÁVAGlövegüzemében, a hadilőpor előállítása az 1927-ben
üzembe helyezett fűzfői lőporüzemben, a kézi lőfegyver-
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1. ábra: A gránátvető korai példánya

2. ábra: Egy Gnome-Rhone Titán csillagmotor az
1930-as évekből

4. ábra: A 15 cm-es sorozatvető egy magyar gyártású
példánya

gyártás a Fegyver- és Gépgyárban, a gyalogsági és tüzér
ségi lőporgyártás a csepeli Weiss Manfréd gyárban össz
pontosult. A katonai járműgyártás a győri Vagongyárban és
a csepeli WM-üzemben folytatódott. Az 1930-as évek kö
zepétől a licencevásárlások és a kiemelkedő hazai minő
ség viszonylag nagy volumenű exportot tettek lehetővé. A
fejlesztések mögött olyan kiemelkedő szakemberek álltak,
mint - a több mint száz szabadalommal rendelkező Frommer Rudolf, vagy a motorhajtású repülőgéppuska me
galkotója, a Danuviánál dolgozó Gebauer Ferenc és a re
mek konstruktőr, Király Pál.
A magyar hadiipar nagyarányú fejlesztését az 1938-ban
meghirdetett ún. győri program tette lehetővé, mely 650
millió pengő közvetlen hadimegrendeléshez juttatta a ha
zai ipart. A honvédség felfegyverzése során a honi ipar be
lépett azon országok közé, mely önálló harckocsigyártás
ra volt képes. A német-magyar együttműködés során
1941-től beindult a nagy volumenű repülőgépgyártási prog
ram.
Az újonnan felépített Dunai Repülőgépgyár Messerschmitt-210, a Magyar Vagon- és Gépgyár Messerschmitt-109 G sárkányokat, a Pestszentlőrinci Ipartelepek
JU-52 gépeket szerelt össze. A csepeli gyárban készült
motorokkal felszerelt gépek minősége sokszor jobb volt,
mint az eredeti német gyártmányoké.
A háború alatt a hadiipar gócpontjai Budapest, Győr,
Miskolc és Fűzfő voltak. Budapesten a Weiss Manfréd óri
áskonszern (repülőgép-, harckocsi-, rohamlöveg-, lőszer-,
aknavetőgyártás és számos más hadianyaggyártás), a
MÁVAG, a Ganz, a Fémáru Fegyver- és Gépgyár, Danuvia
voltak a legjelentősebb gyárak. Győrben a Magyar Vagonés Gépgyár (harckocsi-, repülőgép-, páncéllemez-, járműgyártás), Miskolcon a diósgyőri MÁVAG (tüzérségi, harcko
csi-, rohamlöveg-, páncéltörő ágyúk csöveinek előőllítása
és löveggyártás) volt a legfontosabb hadiüzem.
Magyarország német megszállása után a szövetséges
légierő bombázásai súlyos károkat okoztak a hazai hadi
ipar fontos bázisaiban, a termelés 1945-re gyakorlatilag le
állt.
A háború után, 1948-tól a hazai ipar elsősorban a szov
jet hadseregtől átvett haditechnika gyártására rendezkedett
be. A Varsói Szerződésen belül hadiiparunk elsősorban a
magas színvonalú híradástechnikai berendezések, tüzér
ségi lövegek, optikai műszerek előállítását preferálta. A
VSZ engedte kereteken belül komoly hazai fejlesztések va
lósultak meg a járműgyártás, a páncélozott eszközök és a
fegyvergyártás területén. A hadsereg járműparkjának zö
mét a Csepel Autógyár és a győri RÁBA szállította, szintén
Győrben állították elő a hazai tervezésű páncélozott szál
lító harcjárművet. A kézifegyverek gyártása a nagy tradíci
ókkal rendelkező Fegyvergyár és a Danuvia üzemeiben
történt.
A honi hadiipar a VSZ megszűnése után, az 1990-es
években a megváltozott körülményekhez próbál alkalmaz
kodni. Ennek során - a magas szintű gyártási kultúrát ki
használva - egyre több nemzetközi kooperációban vesz
részt és arra törekszik, hogy a hagyományosan jól képzett
hazai munkaerőre alapozva továbbfejlessze az iparágat.
A budapesti Fladtörténeti Múzeum most arra vállalkozott,
hogy bemutassa a hazai hadiipar fejlődésének jelentősebb
állomásait, produktumait 1881-től napjainkig. Mintegy 320
m2-es teremben, illetve az ehhez kapcsolódó kb. 200 m2
nyitott udvarban tárja a látogató elé magyar ipar által - az
elmúlt kb. 120 évben - gyártott fegyvereket, hadihajókat,
repülőket, harckocsikat és páncélozott járműveket és más
hadi felszereléseket. A kiállítás fő védnökei Keleti György
honvédelmi és Fazakas Szabolcs ipari, kereskedelmi és
idegenforgalmi miniszter. A budai várban nyíló kiállítás
1997. október 21. és 1998. november között látogatható. A
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rendezvény fő szponzora a RÁBA Rt., támogatja a Nemze
ti Kulturális Alap, a HM Currus Rt., a Mechanikai Művek, a
Csepel Autógyár, a Heavytex Rt., a HM ArmCom Rt., a Pe
rion Rt., a Dunai Repülőgépgyár Rt., az Autókut Rt., a Ma
gyar Minőség Társaság, a Budapesti Külkereskedelmi
Szakközépiskola. A kapcsolódó rendezvények közül az
1997. november 13-án megrendezett konferencia érdemel
külön említést, mely a „Nemzetközi kapcsolatok a magyar
hadiipar történetében” címet viselte, s melynek helyszíne a
Hadtörténeti Múzeum díszterme volt.
(A Hadtörténeti Múzeum címe 1014 Budapest, Tóth Ár
pád sétány 40.)
Dr. Kovács Vilmos őrnagy
főmuzeológus

Magyar pilóták Horvátországban

A kecskeméti repülőezred több külföldi repülőalakulattal
tart fenn évek óta hasznos kapcsolatot. Az angol, holland,
német, francia közös repülések és látogatások után a fi
gyelem Horvátország légiereje felé irányult. Pintér Sándor
repülő ezredes, egységparancsnok vezetésével - 1997.
augusztus 26-án - hat fős küldöttség indult Horvátország
ba, a pulai légi támaszpontra, hogy viszonozzák a horvátok
tavaszi látogatását. A delegációt Vladimir Mikac repülő brigadéros (ezredes), a 92. légibázis parancsnoka fogadta.
Mikac ezredes húsz éve repül a MiG-21 típusú repülő
gép különböző változataival. 1993 óta ő a pulai légibázis
parancsnoka. Egyébként pilótaoktató és harci tapasztala
ta is van, több repülő- és parancsnoki beosztásban szolgált
eddig. Az ezredes elmondta, hogy jelenleg öt repülőbázis
van Horvátországban. Ezek a légvédelmi dandár aláren
deltségébe tartoznak. Feladatuk az ország kijelölt légteré
nek megfigyelése, a légi határok sérthetetlenségének vé
delme, a haditengerészeti és territoriális erők segítése, a
főváros védelme, a szárazföldi erők harcának légi támoga
tása és légi szállítások végzése.
A pulai parancsnok irányítása alatt álló repülőalegységet
a délszláv háború alatt alakították meg. A jugoszlávok a
háború alatt lerombolták a bázis egy részét. A háborús ta
pasztalatokat felhasználják a jövőbeni feladatok kialakítá
sánál s a repülőharc-kiképzésben.
A pulai repülőtér a II. világháború ideje alatt, 1942-ben
épült fel. Akkor a terület Olaszországhoz tartozott. 1944ben a szövetséges légierők bombázták a repülőteret, mely
nek következtében majdnem teljesen megsemmisült.
1949-ben kezdték újjáépíteni. A felszállóbeton hossza
2950 m, szélessége 45 m. Jelenleg a bázis éjjeli és mű
szeres repülés oktatására szolgál. 1980-tól vadászkiképző
repülőiskola működik a bázison, az utolsó éves hallgatókat
képezik gyakorlati repülésre. A repülőhajózó hallgatók nap
pali és egyszerű időjárási viszonyok között 80-100 órát re
pülnek évente. Az iskolának 15-15 egy- és kétkormányos
oktatógépe van. A delegáció kedvéért Zadarból átrepítettek
és bemutattak egy PC-9-es svájci gyártmányú kétkormá
nyos oktatógépet.
A bázisparancsnok részletesen ismertette a laktanya kö
zelmúltbeli történetét is. A háború után rendbehozták az
épületeket és végrehajtották az aknamentesítést. Össze-
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1. ábra: Magyar és horvát tisztek véleménycseréje
a pulai bázison (Sipos Zoltán)

sen 26 helyen volt veszélyes góc, ahol aknákat és egyéb
robbanóanyagokat találtak. 1992-től már fogadták a horvát
gépeket. Bihacról szállt fel az első Mig-21-es. Fokozatosan
töltötték fel a köteléket. Jelenleg 9 db MiG-21-es repülő
gépük van, a megfelelő személyzettel. Részt vettek min-

3. ábra: Magyar és horvát tisztek a MiG-21 -es előtt,
középen Pintér ezds. (Sipos Zoltán)

4. ábra: A P C -9-es oktatógép kabinjában Pintér
ezds., mellette Gál alez. (Sípos Zoltán)

5. ábra: A horvát MiG-21 -es a starton (Sipos Zoltán)

6. ábra: Repülési nagyüzem MiG-21 -ekkel, háttal
Pintér ezds. és őrs alez. (Sipos Zoltán)

den fontosabb harccselekményben Horvátországban és
Bosznia-Hercegovina területén. Több gépük megsérült a
harcbavetések során, de személyi veszteségeik nem vol
tak.
Boris Grenko alezredes, a 22. vadászrepülő-század pa
rancsnoka tájékoztatása szerint a századba 3 raj tartozik,
rajonként 6 pilótával. A kiszolgáló századot külön szervez
ték a gépek karbantartására, kisjavításokra.
A pulai légibázison összesen 48 tiszt, 26 tiszthelyettes,
138 sorkatona és 41 közalkalmazott állomásozik. A lakta
nyában több mint 1 2 0 0 főt tudnak elhelyezni, ez a létszám
jelenleg nincs teljesen feltöltve, 1991-1995 között 20 va
dászpilótát képeztek ki, a harcok mellett folyt a pilótakép
zés is.
A következő napon a kecskemétiek a pulai légibázis ket
tős rendeltetését tanulmányozták; a katonai és polgári repültetés szervezését és végrehajtását. Elsőnek a
légiirányítási tornyot tekintették meg. Az irányítótoronyban
csak polgári személyek dolgoznak. Feladatuk főleg a légi
irányítás, repültetés zavartalan bonyolítása, de természe
tesen elvégzik a katonai repüléssel kapcsolatos feladatokat
is. Napi 24 órás váltással vannak szolgálatban.
A logisztikai biztosítási rendszer sajátossága, hogy a pol
gári repülés érdekében szervezett üzemanyagtöltő gépko
csik tankolják a katonai gépeket is, többek között a
MiG-21-es és PC -9 típusokat. A kecskeméti pilóták és
logisztikai tisztek a helyszínen tanulmányozták a horvátor
szági légibázison alkalmazott és jól bevált katonai és pol
gári repülésirányítási rendszert és a közös repülések
légiirányítási és logisztikai kiszolgálási rendszerét.
A magyar katonák megismerkedtek a 22. repülőszázad
életével, kiképzésével is. Részt vettek a horvát pilóták fel
készülésén, feladatszabásán, sőt ott lehettek a visszakér
dezéseken is. A kiképzési repülésen a pilóták az elfogáso
kat gyakorolták. A felkészülés alatt orvosi vizsga volt, a rá
vezetőtiszt eligazította a pilótákat, majd az időjárás-felde
rítés következett. A kiképzési repülés eseménymentesen
zajlott le. A pilóták egy-egy repülési váltás során 1-2 fel
szállást hajtanak végre.
A pulai légibázison is kiemelten foglalkoznak a
környezet- és természetvédelemmel. Hetente három repü
lési váltást terveznek. A repülőkiképzés során kiemelt fi
gyelmet kap a földi célok elleni harc és a fiatal pilóták kép
zése, a kis magasságon végrehajtott útvonalrepülés. Egy
kiképzett pilóta évente átlagban 70 órát repül.
A repülőtér polgári légiforgalmi igazgatója elmondta,
hogy a polgári repülésirányításban is figyelembe kell ven
ni a katonai feladatokat és igényeket. A rendőrséggel is ki
váló az együttműködés. Jól működik a repülőtér őrzés-vé
delme, a különböző létesítmények közös használatának
szabályait kidolgozták. Az államnak is érdeke, hogy a repü
lőterek fennmaradjanak, hiszen a turizmus, a gazdasági
vállalkozások is ezt kívánják. Napi szoros kapcsolatot ala
kítottak ki a katonai bázisparancsnoksággal.
A közös (katonai és polgári) repülés tapasztalatait azért
tanulmányozták a kecskeméti katonai repülőtér vezetői és
szaktisztjei, mert az elképzelések szerint Magyarországon
is megvalósítható lenne a kettős hasznosítású repülőterek
üzemeltetése. Kecskemét az ország közepén fekszik, így
adottságainál fogva is alkalmas arra, hogy területén külön
böző egészségügyi, sport-, teherszállító repülőgépek, illet
ve helikopterek szánjanak le. Ennek megvalósulásához fo
kozatos beruházásokra van szükség (infrastruktúra kiépí
tése). Remélhetően lesz rá vállalkozó s anyagi fedezet,
mert ezek nélkül nem valósítható meg a repülőterek kettős
hasznosítása.
Kenyeres Dénes
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A magyar légierő kijelölt állománya
NATO-gyakorlaton

Az évekkel ezelőtt megkezdődött NATO „Partnerség a bé
kéért” program keretében a magyar légierő is részt vett az
1997. július 13-18. között a Szlovák Köztársaság területén
megrendezett „Cooperative Key 1997" (Együttműködés
kulcsa) fedőnevű NATO nemzetközi légierő- és légvédelmi
együttműködési gyakorlaton. A külföldi gyakorlatra kijelölt
személyi állomány hetekig készült a feladatra.
A Szlovákiába repülő magyar kontingens parancsnoka
Boros-Leskó Géza repülő ezredes, a Magyar Honvédség
Repülőfőnökségének alosztályvezetője, helyettese Drappá
Gyula repülő alezredes volt. A nemzetközi gyakorlaton a
Magyar Honvédség 89. Szolnok Vegyes Szállítórepülő
dandár M Í-8 T típusú (10435 oldalszámú) közepes szállító
helikoptere és egy db A n-26 típusú (03407 oldalszámú)
szállító repülőgépe 16 fővel, továbbá a Kecskeméti vitéz
Szentgyörgyi Dezső Harcászati Repülőezred két db
MÍG-29B típusú elfogó vadászrepülőgépe (oldalszámaik:
18-as, melyet Tóth György százados és 23-as, melyet Tóth
Gábor százados repült) és még 12 fő repülőműszaki, re
pülőmegfigyelő és egyéb kiszolgáló személyzet vett részt.
A kecskeméti csoportnak Lázár József okleveles mérnök
alezredes, a szolnokiaknak pedig Anka József alezredes,
megbízott dandárparancsnok-helyettes volt a parancsnoka.
A kitelepülés napján, 1997. július 12-én, szombaton már
kora reggel folyt a készülődés a kecskeméti repülőtéren. A
Szolnokról átrepült An-26-os gépbe málháztak, közben
szakadó nyári eső nehezítette a munkát. Ennek ellenére az
„Ancsa” 9 óra 18 perckor hagyta el a kecskeméti bázist. A
M Í-8T helikopter 9 óra 35 perckor, a vadászgépek pedig
11 óra 37 perckor startoltak - terv szerint. A vám- és határátlépési ügyeket a területileg illetékes szervek végezték. A
helikopter a gyakorlat ideje alatt Pöstyén légibázison, a va-
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3. ábra: Tóth György szds. (balra) és Tóth Gábor
szds. a MiG-29 előtt (Szilágyi Réka)
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12. ábra: A szlovák parancsnok (balszélen) mellette
Lázár alez. a kecskemétiek parancsnoka

13. ábra: Berakodás után, felszállás előtt az An-26
mögött a kecskeméti csoport

dászgépek pedig Sliac repülőtéren települtek az 1. vadászrepülő-ezred állomáshelyén.
A kecskemétiek a nemzetközi légierő-gyakorlat idejére
nyolc fős szervízcsoportot szerveztek. Ennek a csoportnak
Horváth János mérnök alezredes volt a parancsnoka.
A NATO-gyakorlaton tizenkét állam hadseregeinek légi
erői képviseltették magukat. Többek között jelen volt Tö
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rökország, Olaszország, az Amerikai Egyesült Államok,
Magyarország, Csehország, Szlovákia, Franciaország, Ro
mánia, Ausztria, Macedónia és Moldávia légierejének kije
lölt állománya és egyéb országok megfigyelői.
A nemzetközi gyakorlat során a magyarok kutató-mentő
és közvetlen légitámogatási feladatokat kaptak és hajtottak
végre eseménymentesen. A kecskeméti harcászati repülő
gép-vezetők jártasságot szereztek földi célok elleni imitált
támadásban 20 és 30 fokos zuhanási szöggel, hegyes, átszegdelt terepviszonyok között, egyedül és géppárkötelékben, egyszerű és bonyolult időjárási viszonyok között vég
rehajtott manőverezésből. Vadászpilótáink feladataikat Sli
ac repülőtér körzetében, illetve a környéken lévő gyakorló
téren hajtották végre.
A szolnoki M Í-8T személyzete megfelelő jártasságot
szerzett kutató-mentő feladatok végrehajtásában nappal,
egyszerű időjárási viszonyok között, ezenfelül különböző
kutatási módszereket, alkalmazási eljárásokat is elsajátítot
tak a helikopterpilóták. A magyar szállítórepülő-dandár kö
zepes helikoptere a gyakorlat során tizenegy felszállást
hajtott végre és 10 óra 30 percet repült. Összességében
igen eredményesen hajtották végre a gyakorlatukat.
A vitéz Szentgyörgyi Dezső Harcászati Repülőezred pi
lótái a kint töltött nyolc nap alatt 16 felszállást hajtottak vég
re, melyek során 11 óra 34 percet töltöttek a levegőben.
A kitelepülés és a gyakorlat során a rádiólevelezés angol
nyelven történt. Természetesen a gyakorlat ideje alatt a
részt vevő nemzetek katonái is általában az angol nyelvet
alkalmazták a társalgásban és a hivatalos fórumokon.
A gyakorlat minden helyszínen tervszerűen zajlott annak
ellenére, hogy a rendkívül esős idő nehezítette a repülési
feladatok végrehajtását. Július 18-án a rossz időjárás miatt
több repülési feladat elmaradt.
Július 19-én a délelőtti órákban érkezett vissza a kecske
méti légibázisra a két vadászrepülőgép és a M Í-8T heli
kopter, majd 12 óra 30 perckor az „Ancsa” betont fogott. A
kecskeméti alakulat az alábbi angol nyelvű sorokat tartal
mazó díszes oklevelet kapta a NATO-parancsnokságtól:
„Magyar barátainknak a Cooperative Key ‘97 gyakorlat al
kalmából a legjobbakat kívánjuk. Az USA légierő taktikai
parancsnoksága. 1997. július. IRON AIR POWER”
A gyakorlat befejezését követően kérdeztem Boros-Leskó Géza ezredest a kinti tapasztalatokról:
- A rendszerváltás után ez volt az első olyan alkalom,
hogy magyar repülőeszközök részt vettek külföldön végre
hajtott gyakorlaton - kezdte nyilatkozatát Leskó ezredes. A
NATO-békepartnerség keretében először hajtottunk végre
közvetlen légitámadási feladatot (CAS=CLOSER AIR
SUPPORT) ERIP-ről (Előretolt Repülésirányító Pont) sike
resen. A célrávezetők angol nyelven adták a feladatokat.
Nemzetközi törzs szervezte és hangolta össze a magyarok
és más nemzetek repülési feladatait. A gyakorlat ismét be
bizonyította, hogy az ideiglenes feladat végrehajtására
szervezett törzsek életképesek és tudnak együtt dolgozni.
A mi nemzetközi törzsünk Zólyomban települt, s onnan irá
nyította a repülési feladatokat.
A gyakorlaton való sikeres tevékenységért köszönetét
mondott a magyar csoportnak a NATO déli-szárny légierő
parancsnokságának képviselője. A mieink jól dolgoztak a
többnemzetiségű törzsben s a levegőben is. Kiemelték a
magyar pilóták felkészültségét és a gyakorlat során végzett
átlagon felüli munkájukat.
Egyébként a szlovákok nagyon kedvesen fogadtak ben
nünket. A szállás és az ellátás végig kitűnő volt. A gyakor
latra jól felkészültek ők is, amit az is bizonyít, hogy minden
a terv szerint történt - fejezte be nyilatkozatát Leskó ezre
des.
(A fotókat Halmi Dezső készítette)
Kenyeres Dénes nyá. alez.

Martin Lajos
- A repülés magyar úttörője -

Budai születésű, 1827-ben látta meg a napvilágot. Család
ja tizenkét gyermeke közül ő volt a hetedik. Szülőhelyén
végezte a bölcseleti és mérnöki tanulmányokat, amelyek
közvetlenül a befejezésük előtt megszakadtak. Belépett
önkéntesnek a honvéd tüzérséghez, ekkor ismerkedett
meg a rakétákkal. Eleinte egy pesti laboratóriumban dolgo
zott. 1849 első hónapjában egy veszélyes betegséget, a tí
fuszt is átvészelte. Hadteste —ugyanúgy mint a többiek Világosnál letette a fegyvert. Ő még Borosjenőnél kereket
oldott, s a szülői házban keresett menedéket, ami nem si
került. Az osztrák hadseregbe való besorozása után közka
tonaként egy műszaki alakulathoz került, ahol felismerték
benne a képességeket és mérnöki szakképzettségét. A
tiszti iskola elvégzése után hadnaggyá avatták, és a
Kremsben lévő műszaki tanszázad tanára lett.
Szabadidejében egy rakéta megalkotásán fáradozott.
Ebben az időben rendszeresítették az Augustin-féle raké
tákat, amelyeket hagyományos módon a rakétához erősí

tett rúddal stabilizáltak. Martin a rakéták nehézkes voltát
akarta kiküszöbölni, ezért mozgásukat a gránátokéhoz ha
sonló módon, hossztengelyük körüli forgással szándékoz
ta stabilizálni. Alapelvében a megoldás megegyezett
ugyan az 1846-ban feltalált Hale-féle rakétákéval, de
konstrukciós részleteiben eltért e fegyvertől. Érdeme, hogy
a rakétatervezésben ő volt az első, aki mérnöki módszere
ket alkalmazott, illetve ő határozta meg, hogy a forgó raké
ta belső részében milyen összetett igénybevétel ébred.
Tervét csak 1856-ban terjesztette fel az MCSF-re (Mű
szaki Csapatok Főparancsnoksága), ez a hivatal aztán ka
tonai, illetve polgári szakértőkkel alaposan megvizsgáltat
ta. A szakértők szerint azonban a már meglévő rakétahajtó-töltetekkel nem lehetne kellő hatékonysággal működtet
ni a harceszközt. Bár a rakétatervét elvetették, felettesei
azzal a tanáccsal látták el, hogy foglalkozzon a hajócsava
rok szerkesztésével. 1857-ben szabadságolták egy évre,
hogy Triesztben hajócsavar-kísérleteket végezhessen. Az

1. ábra: A lebegő kerék kísérleti példányának vetületi ábrái
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2. ábra: Otto Lilienthal levele Martin Lajoshoz

egy esztendő leteltével elhagyta a hadsereget, és vissza
tért Magyarországra; magánmérnök, majd később Buda fő
mérnöke lett.
1861-ben az MTA levelező tagja lett. 1862. április 28-i
akadémiai székfoglaló előadását a Madárszárny erőzettéről címmel tartotta, vagyis megkezdte kutatásait a repülés
elméleti kérdéseinek körében. 1871-ben Kolozsvárra ka
pott meghívást távírdaigazgatónak, később pedig az
egyetem felsőbb mennyiségtani tanszékére előadónak. A
repülés elméletével kapcsolatban ekkor már a hajócsava
rok, valamint a légcsavaros szélmotorok hatásvizsgálatá
val is foglalkozott. Ennek nyomán jött rá a forgószárnyas
repülés egyik megoldására. 1871-1875 között több kísér
leti „lebegő kereket” épített, és ezeket működés közben be
is mutatta. 1872-ben az akkor létrehozott kolozsvári
egyetem felsőbb mennyiségtani tanszékének vezető pro
fesszorává nevezték ki. A repüléssel kapcsolatos első dol
gozata 1890-ben jelent meg „A madárrepülés általános el
mélete” címmel; ezt 1893-ban „A lebegőkerék bemutatása”

3. ábra: A lebegő kerék magyar szabadalmi
okmányának első oldala
című dolgozata követte. Ezekben elsőként vázolta fel az
emberi repülés lehetőségét és megjósolta annak közeli jö
vőben való megvalósulását. Élénken levelezett korának
külföldi repülőkutatóival, így a német Otto Lilienthallal is.
Magyarországon ő volt az első, aki a repülőgép, illetve a
kormányozható léghajó elméletével foglalkozott, s arra a
gondolatra jutott, hogy a légcsavar a levegőnél nehezebb
repülőeszközök hajtására alkalmas lehet. Kutatásainak - a
madár repülésének megfigyelésére alapozott - kísérleti
modelljét is ornihopternek nevezi. Elsőnek gondolt arra,
hogy a repülőgép szárnyán csűrőfelületeket kell alkalmaz
ni, melyek hajlásszögeinek ellentétes irányú beállításával
a repülőgép irányítható. 1893-ban, a fent említett dolgozat
tal kapcsolatban, a „lebegő kerék” nevű szabadalmaztatott
szerkezet a kolozsvári bemutatón három méter magasra
emelkedett. Még halála előtt, 1895-1896-ban rektor is volt,
most a Házsongárdi temetőben nyugszik.
Láris F. Tibor

1997. évi cikkíró pályázatunk eredményhirdetése
Az 1997. évi pályázatra beérkezett számos pályamű kö
zül az értékelő bizottság I. díjjal jutalmazta Takács Ta
más „A brit Warrior lövészpáncélos”, II. díjjal Papp Tibor
„Légtérellenőrzés kommunikációs rendszere”, valamint
Fejes Tibor-Papp Tibor „Léggömb radar komplexum”,
III. díjjal Bartha Tibor „Az I. világháború fegyverei. Légaknavetők" és „Magyar kézifegyver konstruktőrök. Kameniczky József” című írásokat. A fenti cikkeket Kedves
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Olvasóink a soron következő számainkban ismerhetik
meg. Későbbi átdolgozást követő közlésre megvásá
roltuk Márkus Ferenc, Kovács Krisztián és Turóczi At
tila írását. A pályázaton részt vevőket az eredményekről
külön tájékoztattuk.
Részükre a díjakat postán utaljuk át.
Szerkesztőség

Holland pilóták Kecskeméten
F-16 és MiG-29 „légi harcot” vívott egymással

Az eltelt idő igazolta Clinton amerikai elnök 1994 januárjá
ban meghirdetett békepartnerségi programját (PfP), amely
hez nagyon rövid idő alatt Közép- és Kelet-Európa több or
szága - köztük hazánk is - csatlakozott. A fentiek szelle
mében - folytatva a kialakult hagyományt - ezúttal a Hol
land Királyi Légierő Twenthében állomásozó 315. „Orosz
lán” vadászrepülő-századának kijelölt fegyverzete és sze
mélyi állománya települt át Kecskemétre. A hollandok va
dászgépei (4 db) 1997. szeptember 12-én 10 óra 57 perc
kor szálltak le a Szentgyörgyi Dezső Harcászati Repülőez
red bázisára. A vadászgépek oldalszámai: egykormányos
harci gépek: J—145, J—515, J-516; kétkormányos kiképző
gép: J-259. A kiszolgáló műszaki és egyéb biztosító sze
mélyzetet, a tartalék alkatrészeket és a négy darab szolgá
lati kerékpárt a G-273 oldalszámú C-130 Hercules szállí
totta, mely szeptember 12-én 12 óra 37 perckor „fogott be
tont” , majd kimálházás után 14 óra 24 perckor visszarepült
állomáshelyére.
A holland küldöttség 45 főből állt. A csoportot Chris Lor
raine repülő őrnagy, a 315. vadászrepülő-század parancs
noka vezette. A műszakiaknak Folkertsna Arie adjutáns al
tiszt volt a vezetője. A repülőgépekből kiszálló holland tisz
teket és tiszthelyetteseket Pintér Sándor repülő ezredes,
ezredparancsnok és helyettesei fogadták - a hagyomá
nyoknak megfelelően - pezsgővel és pogácsával. A foga
dás, ismerkedés, bemutatkozás után programismertetés
következett. A szálloda elfoglalása után az ezred tiszti ét
kezdéjében a hollandok nagyszabású baráti estet szervez
tek. Szeptember 13-14-én pihenés, városnézés és buda
pesti kirándulás szerepelt a programban. Nagy sikere volt
a főváros nevezetességeivel való ismerkedésnek.
Az érdemi munka, a NATO-elveknek megfelelően szer
vezett közös repülések szeptember 15-én kezdődtek s há
rom napig tartottak. A két ország pilótái Magyarországon Kiskunhalas és Orosháza légterében - a NATO-elvek sze
rinti repülőszázad-gyakorlatokat hajtották végre. A magyar
pilóták főleg az „Puma” 1. Harcászati Repülőszázad állo
mányából kerültek ki. A holland Oroszlán repülőgép-ve
zetők a magyar Puma század pilótáival vívták meg légi
csatáikat a kijelölt légtérben. Ilyen méretű magyar-holland
közös NATO-légierőgyakorlatot eddig még sohasem ren
deztek Magyarországon.
A gyakorlat során a felkészülés és a végrehajtás is a NATO-szabvány szerint zajlott. A repülési program laza volt.
A pilóták délelőtt és délután egy-egy sor fel- és leszállást,
vagyis naponta „csak” két felszállást hajtottak végre. Ná
lunk a repülési napokon a személyzet váltásonként négy
hat felszállást is végrehajt. A gyakorlat alatt a századpa
rancsnokok minden repülés előtt alapos felkészítést,
majd eligazítást tartottak a pilóták számára, majd a repülé
seket követően (minden sor után) értékelték a végrehajtott
feladatokat. így lehetőség nyílt arra, hogy a következő fel
adatnál korrigálják az előző repülésnél elkövetett hibákat.
A kétkormányos oktatógépek kabinjaiban mindig vegyes
összetételű személyzet foglalt helyet. Az F-16-os holland
vadászgép első ülésében holland, hátsó kabinjában ma
gyar, a M iG-29 UB kétkormányos kiképzős vadászgép
első kabinjában magyar, a hátsó ülésben holland pilóta
foglalt helyet.

2. ábra: A C-130 Hercules szállította a kiszolgáló és
biztosító személyzetet
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4. ábra: Közös állóhelyen a részt vevő repülőgépek

7. ábra: Felszálláshoz gurul a holland J-145-ös
századparancsnoki gép

5. ábra: Janlcsek András szds. és Andre Stappers
szds. a MiG-29 UB előtt a leszállás után

8. ábra: 45 évvel ezelőtt alakították meg a 315. repülő
századot, a Holland Oroszlánokat, ezt a század
parancsnoki gép vezérsíkján jelzik

6. ábra: Németh Zoltán őrgy. (balról) és Martin Bakker
szds. a MiG-29 UB előtt a leszállás után

9. ábra: Magyar tisztek és tiszthelyettesek a holland
F - 16-os előtt

A repülőgépek minden esetben párosával szálltak fel:
egy Mig-29-es és egy F-16-os együtt emelkedett a le
vegőbe, majd rövid idő múlva elváltak egymástól, és né
hány rutin jellegű műrepülő figura végrehajtása, valamint
egymás gépének alapos megfigyelése után megkezdték a
légi harcot - egymás ellen. A gyakorlat során kizárólag lá
tótávolságon belüli légi harcot vívtak, ami azt jelenti, hogy

3-5 kilométerre szétváltak, majd azonos magasságon elin
dultak, egymással szemben repülve. A légi harc akkor
kezdődött, amikor egymás mellé értek. Ettől kezdve a piló
ták arra törekedtek, hogy a másik gépe mögé kerüljenek,
így volt esélyük a másik harci gépe „lelövésére”. A légi csa
tát kamerák rögzítették, s a leszállást követően a szakem
berek értékelték az eredményt. A filmek bizonyították, hogy
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10. ábra: Holland kiszolgáló személyzet a MiG-29 előtt

11. ábra: Chris Lorraine őrgy. (balról) és Hegedűs
Ernő alez. az F -1 6 előtt a leszállás után

12. ábra: A MiG-29 UB és az F -16. A gépek előtt a
teljes magyar és holland hajózó és kiszolgáló
állomány
a kecskeméti vadászpilóták nem rosszabbak az F-16-os
ászoknál, főleg a függőleges manőverek végrehajtásában
voltak verhetetlenek.
Az utolsó közös repülési napon kerestem fel Hegedűs
Ernő repülő alezredest, a kecskemétiek „Puma” 1. harcá
szati repülőszázadának parancsnokát. Hegedűs alezredes
akkor szállt ki az egyik F-16-os hátsó kabinjából. Kértem,

hogy beszéljen olvasóinknak arról, mi a véleménye az ilyen
gyakorlatról s a NATO-repülésekről.
- Mi erre a gyakorlatra már hónapok óta készültünk kezdte a beszélgetést Hegedűs alezredes - , ugyanis akkor
volt itt nálunk a holland repülőszázad kijelölt részlege
szemrevételezni a „terepet”. Akkor pontosítottuk ennek a
gyakorlásnak a főbb elemeit, feladatait. A repüléseket ezek
alapján szerveztük kis magasságon, földközeli útvonalon.
Az a tapasztalatom s megalapozott véleményem, hogy ha
be akarunk lépni a NATO-ba, akkor az ilyen közös repülé
sekre nagy szükség van, s egyre többször kell ezeket al
kalmazni itthon és külföldön egyaránt. A kecskeméti ezred
megfelelő felkészítés után alkalmas lesz egy kijelölt repülő
századdal a NATO-feladatok végrehajtására.
- Milyen tapasztalatokat szerzett eddig?
- Nagyon érdekes számomra, hogy náluk nincs heti
(hétfői) felkészülés a repülésre. Ők minden nap repülés
előtt készülnek fel s kapják meg eligazítás formájában a
konkrét repülési feladatot. A leszállások (sorok) után azon
nal értékelik a feladat végrehajtását, s ezt azonnal doku
mentálják is.
- Milyen gépnek tartja az F-16-ost?
- A kabinja nagyszerűen van megalkotva, csodálatos belő
le a kilátás, a kabintető magas és nagy, ami előnyös a légi
harc megvívása során, a gép műszerezettsége jó, a manőve
rezőképessége megfelelő. Az ülés meg van döntve, így na
gyon kényelmes benne ülni. A repülés kis magasságon úgy
nevezett fly-by-wire rendszerrel történik. Ez a rendszer kive
szi a pilóta kezéből az irányítást - ha szükséges. Összessé
gében azt mondom, hogy az F-16-os jó repülőgép.
A délutáni sor után a pilóták helyet s gépet cseréltek, így
Chris Lorraine őrnagyot Hegedűs alezredes a M iG-29 UB
hátsó kabinjában „repültette meg” az egyik légi harc alatt.
A holland őrnagyot is megkérdeztem benyomásairól.
- Ez a közös repülés már sokkal bonyolultabb volt, mint
az előző - kezdte nyilatkozatát a holland parancsnok. A
közös repülésen túl mi nagyon fontosnak tartjuk az embe
ri kapcsolatok kiépítését, éppen úgy, mint a pilótabarátság
fenntartását. Az embereken keresztül lehet a repülőegysé
gek feladatait jól megismerni. A repülők között fontos a ba
rátság, s mi ezt erősíteni akarjuk. A két századtörzs közöt
ti kapcsolat is nagyon fontos, jó lenne, ha ezt elöljáróink is
így gondolnák. Munkaszinten is szükséges a kapcsolat,
nem csak protokollszinten.
- Beszéljen valamint a MiG-29-esről.
- Nagyon jó ez a gép, két hajtóműve miatt óriási tolóerő
feleslege van. Jól lehet vele légi harcot vívni. A gép felépí
tése teljesen eltér az F-76-étól. Mindkét gépnek megvan a
saját előnye. Manőverezőképessége - bizonyos sebessé
geken - sokkal jobb, mint az F-16-ősé. Kormányozhatósága viszont sokkal nehezebb, azért a M iG-29 pilótája sok
kal keményebb munkát végez, mint mi - fejezte be nyilat
kozatát a holland pilóta.
A C-130-as szeptember 17-én délután 16 órakor ismét
leszállt a kecskeméti repülőtéren. Másnap a kiszolgáló sze
mélyzet bemálházott a Herculesbe, a vadászgépeket elké
szítették a hazatelepülésre, amelyek 10 óra 18 perckor
hagyták el Kecskemétet, ezt követően 11 óra 24 perckor
az óriásgép is a levegőbe emelkedett.
A kecskeméti katonák szívükbe zárták a rokonszenves,
barátságos hollandokat. A két ország katonafiai megismer
ték egymás harci technikáját, közös repülési feladatokat ol
dottak meg a Békepartnerség jegyében. Az ilyen közös re
pülések jól szolgálják a NATO-hoz való csatlakozási törek
véseinket. Nemcsak a politikusok dolgoznak ezen a téren,
a katonák - köztük a repülők is - mindent megtesznek a
cél érdekében.
(A fotókat a szerző készítette)
Kenyeres Dénes
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Haditechnika-történet

A Junkers Ju 87
gyártásának kevésbé ismert története

A híres német Stuka legalább annyira ismert repülőgép,
mint a szovjet Sturmovik. Ennek dacára rengeteg érdekes,
de alig ismert adat maradt fenn a Ju 87 történetéből. Most
megpróbáljuk ezeket feltárni, hogy az olvasó teljesebb ké
pet kaphasson e gépről is.
Talán az még tudott, hogy az ismert német I. világhábo
rús repülő, Ernst Udet volt a zuhanóbombázógép aposto
la. Még 1931-ben az Egyesült Államokban, Clevelandben
ismerkedett meg a Curtiss F6C Hawk zubo géppel. Szeret
te volna megvenni, de nem volt 16 ezer dollárja. Nagyon
sokat keresett bemutatóival, de ujjai közül állandóan kifolyt
a pénz: mulatságokra, nőkre, miegymásra. Szerencséjére
1933 tavaszán jó barátja, Hermann Göring lett a német bi
rodalmi légügyi miniszter, s ő adott pénzt Udetnak két Cur
tiss F11C-1 megvételére. Az első gépet, D-3165 gy. sz.
H-81, már 1934 februárjában bemutatták Rechlinben. Ez
1934. március végén D-IRIS lett. A második gép, amely
ekkor érkezett, D-IREK jelzést kapott. Göring rögtön
könnyű és nehéz zubo gépek kifejlesztését kérte a német
repülőgépgyáraktól. A Ju 87 sz. az egyik nehéz zubo volt.
A kifejlesztés azonban elég lassan haladt. A Birodalmi
Légügyi Minisztérium két legfontosabb vezetője, Wever és
Wimmer inkább a nehézbombázók iránt érdeklődtek, s az
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Urált is elérő bombázók kifejlesztését szorgalmazták. A Ju
87V -1, a Stuka első prototípusa, melyet Hermann Pohlmann hozott létre, csak 1935. szeptember 17-én repült
első ízben Willi Neuenhofen pilótával. A gépben angol
Rolls-Royce Kestrel motor volt. Ez volt a 4921-es gyári
számú gép, melynek 1936. január 24-én egy repülésnél
osztott vezérsíkja leszakadt és lezuhant. Neuenhofen és
Kreft mérnök berepülőpilóták meghaltak. Ez első halottakat
az évek során még sok ezer további követte. A V -2 gy. sz.
4922 D-UHUH már egyszerű vezérsíkkal és Jumo 21OC
motorral repült, de csak 1936. február 23-án. A március 27én repülő V -3 gépet már eleve tartalék gépnek szánták, ha
a V -2 is lezuhanna.
1936. június 3-án Wever tábornok Drezdában lezuhant
He 70 gépével és meghalt. Az RLM-t átszervezték, s Gö
ring felajánlotta Udetnak a C-Amt-ot, a minisztérium tech
nikai osztályának vezetését. Ernst Udet felvette a Luftwaf
fe egyenruháját és bevonult a minisztérium 201. irodájába,
ahol azonban nem sokat tartózkodott. A 40 éves pilóta, Né
metország legnépszerűbb repülője csakis a repülésnek élt.
Csak azért szakított eddigi civil életével, ahol évi
200 000 márkát keresett, s fogadta el a Luftwaffe ezrede
si pozícióját, ahol csak havi 1300 márkát kapott, mert re-

mélte, hogy megszervezheti a német zuhanóbombázók re
pülését. Eladta repülőgépét, sportautóját, s járta a gyára
kat, kísérleti intézeteket.
Már július 27-én súlyos baleset érte a He 118 zubóval,
a mentő eszméletlen állapotban vitte a rostocki kórházba.
Két nap múlva megszökött, s elrendelte a konkurens Ju
87 szériagyártását. A Ju 87 Stuka igazi története ekkor
kezdődött. 1936 októbere és 1938 márciusa között 264
gépet kellett volna legyártani, az első 4 Ju 87A szériagé
pet már 1937 januárjában. Azonban már ezt megelőzően
1936 novemberében egy Ju 87A-0 előszéria gépet vittek
Spanyolországba, ahol a 29-1 nacionalista jelzésű gép jól
szerepelt. Ezért 1937 végén újabb 3 Ju 87A-1 gépet ve
tettek be ugyanitt. S bár a gépek futóművén egy rózsa
színű disznó díszelgett, amely a rossz nyelvek szerint a
kövér Göring kiköpött mása volt, a gépek beváltották a re
ményeket.
A japánok annak ellenére, hogy már rendeltek He 118
gépeket, érdeklődni kezdtek a Ju 87 zubók iránt, s még
1937- ben 2 Ju 87K-1 gépet szereztek be. Ausztria is ren
delt 12 Ju 87A-2 gépet. Végül is 1937-ben a Junkers gyár
144 Ju 87A gépet készített el, Weser pedig 7 db-ot. 1938ban a Junkers cég 130 Ju 87-et gyártott, beleértve erősebb
motorú Ju 87B-1 gépeket is. Wesernél a termelés 136 db
volt. 1939 januárja és augusztusa között 654 Ju 87 épült
meg a két gyárnál: akkor a Ju 87B-1 gépek az egységek
nél leváltották a régebbi Ju 87A gépeket.
Sajnos a zubo-egységek megszervezése, begyakorlása
sok veszteséggel járt. így 1939. augusztus 15-én az l/St.76
osztály Cottbusról szállt fel. Kétezer méterről végeztek zu
hanást, nem tudták, hogy talaj menti köd van. 13 gép
egyáltalán nem emelkedett, egyenesen belefúrodtak a föld
be: 26 fiatal repülő fémkoporsóivá váltak egyetlen másod
perc alatt.
Nem volt könnyű a zubo-egységek megszervezése.
1938- ban a Luftwaffenak 300 zubo személyzetre lett volna
szüksége, s csak 80 teljesen kiképzett és 123 félig képzett
állt rendelkezésükre. 1939 szeptemberében Lengyelország
ellen csak 219 Ju 87B-1 gépet tudtak a németek bevetni,
ebből is 31 elveszett. Igen jól szerepeltek, de a rövid há
romhetes hadjárat alatt elhasználták bombatartalékuk 65
százalékát. Meghökkentő, hogy a németek mennyire nem
voltak felkészülve a háborúra. Míg 1939 január-augusz
tusában havi átlagban 82 Ju 87B-1 épült, a háború első
hónapjaiban csak havi 36... Ilyen helyzetben természete
sen a németek képtelenek voltak leszállítani Romániának
a korábban rendelt 60 Ju 87B-1 gépet, ami nagyon kellett
volna nekik a Magyarország elleni háborúhoz.
1940-ben a Junkers cég csak 75 db Ju 87 gépet épített,
a Weser 769-et. Ennek ellenére a németek még Sztálinnak
is felajánlották a gépet 1940 augusztusában. Még szeren
cse, hogy a „gyász (szovjet) harcászok” - mint Jakovljev
nevezte őket - kereken elutasították a Ju 87 megvásárlá
sát. „Minek pénzt fecsérelni rá? Elavult, lassú” - voltak az
érveik. S ezek az „elavult, lassú” gépek mindjárt a háború
első napjaiban mérhetetlen sok bajt és kárt okoztak a bol
sevistáknak. (Ekkor a repülésügyi népbiztos V. Saruhin,
helyettese Sz. V. Iljusin volt, ez a fő ok erre a döntésre.
Szerk.)
A magyar Honvédelmi Minisztérium 1940 februárjában
megrendelt 28 Ju 87K-2 gépet, s licence alapján a gyár
tást is meg akarták később szervezni a WM-nél. Sajnos a
németeknek mindig sokkal kevesebb gépük volt, mint
amennyi saját maguknak kellett, így a gépeket sohasem
szállították le, kivéve az 1 A és a 2 В példányt. Több sze
rencséjük volt az olaszoknak, akik 1940 júliusában meg
rendeltek 100 Ju 87B-2 gépet, s ebből még 52 darabot a
Szovjetunió elleni háború kitörése előtt megkaptak. 58 to
vábbit 1941 júliusa és 1942 októbere között kaptak meg.

De még a bolgároknak is több szerencséjük volt, akik 12
Ju 87K-3 gépet kaptak 1941-ben. Ezek tulajdonképpen
R -2 gépek voltak. A magyarok csak 1942 elején kaptak 4
Ju 87K—4 exportgépet, melyeket öreg, összetört A-1 gé
pekből „hoztak létre” a németek.
1940. május 10-én a nyugati arcvonalon a németek 417
Stukát vetettek be. Ebből június végéig - tehát kevesebb
mint két hónap alatt - 122 elpusztult és 28 súlyosan meg
sérült, tehát 150 gép; nem számítva a gyakorlási vesztesé
geket és az exportot. Július-szeptemberben Anglia ellen
további 88 Ju 87B elveszett és 49 súlyosan megrongáló
dott. Nem volt rettenetes veszteség, de lehetetlenné tette
a zubo-egységek növekedését.
1941-ben a Junkers újabb kísérleti gép építésével befe
jezte a Ju 87 gyártását. A Weser gyár épített 1074 darabot.
A szovjet elleni háború kitörésekor volt 424 német Ju 87B
hadigép, ebből azonban havi átlagban csak 293-at tudtak
bevetni a németek, tehát sokkal kevesebbet, mint a sokkal
kisebb nyugati hadszíntéren. Havi átlagban a Luftwaffe a
keleti harctéren 1941-ben 60 gépet és 24 személyzetet
vesztett. Ez pótolhatatlan volt. A helyzetért felelős Ernst
Udet, aki nem szervezte meg kellőképpen a Ju 87 gyártá
sát s ennek leváltását, s aki még számos más hibát is vé
tett - például erőltette a He 177 négymotoros zuhanóbom
bázót (1) - , levonja a konzekvenciát és 1941. november
17-én főbe lőtte magát. Egy levelet hagyott hátra, amely
ben ezt írta, s amelyet hamar eltüntettek: „Reischsmarschall! Miért hagytál magamra?” Göring sokkal bűnösebb volt, mint Udet.
A Me 210 fiaskója miatt ismét be kellett indítani az öreg
Ju 87 gyártását. A kicsit „modernizált” D változatból Weser
1942-ben épített 967 darabot. Ezeknek egy részét azon
ban a Földközi-tenger környékén kellett bevetni, míg Sztá
lin teljes egészében be tudta vetni az 1942-ben elkészült
8229 II—2 Sturmovikot a németek ellen. Hogy győzhetett
volna így a Luftwaffe? Egy géppel 12 ellenében? Pedig
voltak kiváló pilótái. Elég csupán Hans-Ulrich Rudelt meg
említeni, aki már 1941. szeptember 23-án elsüllyesztette
Ju 87B gépével a MARAT szovjet csatahajót Leningrádnál!
Összesen 2530 bevetésben vett részt, az utolsóban fél láb
bal..., továbbá egyedül megsemmisített 519 szovjet bom
bázót és több mint 2000 más páncélos és egyéb járművet.
Sztálin annyira dühös volt, hogy a genfi egyezmény ellené
re díjat tűzött ki a fejére! Hitlertől viszont minden kitüntetést
megkapott, végül már egy külön kitüntetést kellett alapíta
ni Rudel részére, mert nem volt már mit adni...
Ő volt az, aki először használta a „rettenetes” Ju 87G
tankelhárító stukát Kurszknál borzalmas eredménnyel, 37
mm-es gépágyúival képes volt wolframos magú lövedéke
it egy tíz cm átmérőjű körbe belőni; egyetlen szovjet pán
célos se menekült e halálos fegyver elől. Sok évtizeddel
később e gépből merítettek ihletet az amerikaiak a Fairchild A -1 0 tankelhárító sugárhajtású alacsonytámadó gép
megszerkesztésére. S ez utóbbi szerint hozták létre az oro
szok Szu-25 gépüket.
11 193 szovjet II—2 épült meg 1943-ban, mikor a német
Stuka gyártása is valamivel megemelkedett: Weser ez év
ben 1629 D és G gépet gyártott. Végre jutott a szövetsége
seknek is. Románia kapott 54, Olaszország 49, Magyaror
szág pedig 30 D-1/3 gépet. Ez azonban édeskevés volt a
keleti és a többi fronton. A hadi helyzetet már nem lehetett
megváltoztatni semmilyen bravúrral sem.
Igen sajnálatos, hogy az ekkor tervezett Ju 187 nem ke
rült sorozatgyártásra. A gép Jumo 213 motorjával 100 kmrel gyorsabb volt, mint a Ju 87D/G, annál is inkább, mivel
behúzható futóművel rendelkezett. Két tonna bombát vihe
tett, s hátul 20 mm-es gépágyú védte a támadástól. Még
néhány új megoldás magasan a később létrehozott 11-10
fölé emelte volna.
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1944-ben már csak 771 Ju 87-et épített Weser. A fran
ciaországi angol-amerikai partraszállás után a gép gyártá
sát leállították, sok egyéb gépével egyetemben. A német
pilóták veszteségei már ezt megelőzően olyan magasak
voltak, hogy a Luftwaffe egyre több gépet adott át a szövet
séges légierőknek. így 1944 első felében Bulgária 32, Ro
mánia 18, Magyarország 14, Szlovákia pedig 12 D -5 gé
pet kapott. Magyarország még vásárolt további 10 öreg Bgépet gyakorlásra.
A Luftwaffe 1944. május 31-én a keleti fronton még 314
Ju 87 géppel rendelkezett, az olasz fronton pedig 38 da
rabbal. 1945. január 10-re a legtöbb megmaradt gép az éj
jeli csatarepülő egységekhez került. Itt és más egységek
nél ez időpontban a nyugati fronton volt még 83, a keleti
fronton 132, az olasz fronton 23 gép. Végezetül 1945 áp
rilis-májusában az angolok 68 Ju 87-et zsákmányoltak; 59et Németországban, 3-at Dániában, 6-ot Norvégiában.
Egyet Angliába küldtek, a többit összetörték.
Az amerikaiak és a szovjet csapatok természetesen
szintén zsákmányoltak gépeket, azt a kis hányadot, mely a
6513 megépült Stukából megmaradt. A csehek В 37 néven
használtak a háború után néhány Ju 87D gépet, amit zsák
mányoltak és a szovjetektől kaptak. Már ezt megelőzően
1944 végén a bolgárok és románok megmaradt stukáikat a
magyarok és németek ellen használták fel. E gépek azon
ban hamar elkoptak, leváltották őket II—2, illetve 11-10 gé
pekkel. Ezzel befejeződött Udet álma, mely a részleges si
kerek ellenére álom maradt. Németország sohasem ren
delkezett olyan hatalmas anyagi és emberi potenciállal,
mely lehetővé tette volna részére a második világháború
megnyerését, s a Ju 87 nagymértékben való alkalmazását.
A Weser cégnél történt Ju 87-gyártás maga kuriózum.
1937-től a gyártás Weser lemwerderi (Bremen mellett) üze
mében történt. 1939. november 25-én az RLM megparan

csolta, hogy az angolszász bombatámadások veszélye mi
att a végszerelést tegyék át a berlin-tempelhofi új repülő
tér hatalmas raktáraiba. Ez 1940 januárjában részlegesen
megtörtént. De csak részlegesen. A Bremen ellen intézett
sok bombatámadás ellenére, például itt 1940. július 1-jén
számos Ju 87 elpusztult és megsérült, a gyártás nagyrészt
mégis itt maradt, talán azért, mert még 1940-ben Berlin is
bombatámadások célpontja lett. így végeredményben a
gyártás így alakult: 1937-től Lemwerder 1409 Ju 87, 1940től Tempelhof 2758 gép és 1942-től Bremen 1763 gép.
Legalábbis Weser adatai szerint, melyek sajnos sokszor a
megsérült és gyárban kijavított gépeket is számolják, tehát
egy gépet kétszer is! A valóságban Weser 1941. február
27-én szállította az ezredik Stukát és 1941 októberében az
utolsó Jumo 2 1 1D motoros gépet. Ezután a Jumo 211J
motoros D gépek gyártása következett, 1943 áprilisában a
4000. gépet szállította Weser. A gyártás 70 Ju 87A (gy. sz.
5000-5069), 386 B-1, 105 R-1, 10 B-2, 471 R-2, 145
R-4 (gy. sz. a 6000. sorban) 1037 D-1 (gy. sz. 2000, majd
később 100 000), 1559 D -3 (gy. sz. 4000 és 110 000),
771 D-5 (gy. sz. 130 000 és 140 000) és 174 G -2 (gy. sz.
494 000-) gépet tett ki Wesernél.
A Junkers dessaui gyártása, mint említettük, ennél sok
kal szerényebb volt. 9 prototípus után (gy. számok 4921 és
4929 között). 13 A -0 előszéria gép készült (gy. számok
0001-től folyamatosan, az összes dessaui gép esetében).
Ezt követte 192 A gép, 311 B -1 ,5 6 B-2. E gépek egy ré
szét is átalakították prototípussá még a gyártás közben.
Például a 0027 és 0028 gy. számú gépekből lett a V6 és
V7; a B-0 gépek prototípusai. Később a V21-V25 D proto
típusok a 0536, 0540, 0542, 0544, 0538 gépekből lettek ki
alakítva az új 1400 LE-s Jumo 2 1 1J motor kipróbálására.
Vajda Ferenc Antal

A MÁV vontatójármű állománya, 1940-1944
A magyar vasútnak meghatározó szerepe volt а II. világhá
ború kelet-európai és balkáni hadműveleteiben, mivel há
lózati okok miatt itt haladtak azok a vonatok, amelyek a ka
tonai szállítás zömét végezték. 1940-től a Romániába irá
nyuló német szállítások, és cserébe a román olaj Olaszor
szág és részben osztrák finomítók felé történő szállítása a
MÁV hálózatán zajlott.
1941-től az egész balkáni német haderő ellátása és a
görög területről a Birodalomba történő anyagszállítás a ma
gyar hálózaton zajlott. Ehhez hozzájött a magyar olaj és
bauxit, illetve élelmiszerek nagy mennyiségű kiszállítása,
amely jelentős mozdonyparkot kötött le. A háborús évek
szállítóteljesítménye a MÁV szempontjából a békeévek kb.
négyszerese volt, ilyen nagy mértékű tevékenységet csak
az I. világháború alatt végeztek, de egy sokkal nagyobb
vasúti hálózaton, jóval több járművel és létszámmal.
Az 1944-es évben a gördülőanyag: 2411 db gőz-, 37 db
villanymozdony, a motorvonatokkal együtt 2654 db egység,
és 65 036 db vagon volt. A feladatokhoz jelentős számú
német és olasz mozdonyt kellett bérelni, a német katona
vonatok továbbításához szükséges szénkészletet is a III.
Birodalom biztosította.
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1. ábra: A MÁV A2A. 323 gőzmozdonya (1978)
Felkérésünkre a szerző összeállította a MÁV mozdonyál
lományának listáját, amely megteremtette a háborús
szállítóteljesítményt. Az osztályozás leírását terjedelmi ok
ból a következő számunkban közöljük.
(Szerk.)

MÁV normál nyomtávú gőzmozdony állag változások 1938-1944.
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DR német bérelt mozdonyok
Sorozat
56 31
56 34
57 2
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FS olasz bérelt mozdonyok
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14
36
50
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13
36
49
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13
36
49

Villányi György

Atlanti dosszié
A NATO jelenlegi 16 tagállamáról készült rövid
összefoglaló anyag. Tartalmazza az egyes
tagállamok legfontosabb alapadatait, a fegyveres
erők és eszközök számszerű összefoglalását, az
országokra jellemző főbb sajátosságokat.
Ezeket több színes fotó egészíti ki.
Zrínyi Kiadó, 1997. 102 oldal kb. 1500 Ft.
A kiadványt a HM Integrációs Titkársága és a
NATO- és Multilaterális Kapcsolatok Főosztálya
terjeszti.
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Sd.Kfz. 171 Pz-V Panther harckocsi
Több mint 50 éwel a második világháború után, az e témá
ban született tengernyi irodalom ismeretében is felelőtlen
ség kijelenteni valamelyik, e hatéves küzdelemben részt
vett páncélosról, hogy az volt a második világháború leg
jobb harckocsija. Mégis sokan megtették ezt, aminek alap
ja azonban minden esetben csak érzelmi, sohasem szak
mai szempont lehetett.
Érthető természetesen, ha egy nemzet propagandagé
pezete - különösen egy számára győztes háború után - a
reálisnál lényegesen pozitívabb képet fest harceszközeiről.
Ezt figyelembe véve különösen érdekes, ha egy másik
győztes állam - ez esetben az Egyesült Államok - olyan
statisztikát is nyilvánosságra hozott a háború után, misze
rint egyetlen német Párduc harckocsi kilövése öt Sherman
vagy kilenc T-34-es harckocsi elvesztésébe került.
Ezek a számok önmagukban is érdekessé, közelebbi
vizsgálatra érdemessé tehetnek egy harckocsit.
Az, hogy a Párduc harckocsi kifejlesztése viszonylag
későn, csak a Szovjetunió elleni háború megkezdése után
indult meg, azzal is magyarázható, hogy a németek addi
gi közepes harckocsijaikkal elégedettek voltak. Ennek oka
legfőképpen az volt, hogy 1941 júliusáig az európai harc
tereken a támadó németek az ellenük felvonuló harckocsi
kat nemcsak újszerű páncélos harcmodorukkal hengerel
ték le, hanem műszakilag is általában felülmúlták azokat,
de legalább egyenértékűek voltak velük.
Először a szovjet harctereken kerültek szembe német
harckocsik olyan ellenféllel - ez a szovjet oldalon bevetett
számtalan típus közül csak a T-34-es és KV-l-es típusra
értendő - , mely az addig legjobban bevált P z-///és P z-IV
német páncélosnál az összecsapások során több tekintet
ben jobbnak bizonyult. Az így érthető módon különös
sürgősséggel elrendelt, hasonló képességű harckocsi lét
rehozása olyannyira égető volt, hogy még a T-34-es utángyártása, vagy egy azzal szinte azonos felépítésű páncé
los előállítása is komolyan szóba került. Ez utóbbi - a
Daimler Benz benyújtotta - tervet inkább önérzetből utasí
tották vissza az illetékesek.
A végül megfelelőnek talált, teljesen német konstrukciót
kínáló MAN-cég harckocsija azonban egyértelműen emlé
keztetett arra a harckocsira, melynek megjelenése sürgős
sé tette az ügyet. A német páncélosépítésben mindaddig
szokatlan, erősen döntött páncélzatú teknő egyértelműen
a T-34-es formáját tükrözte. A hasonlóság ezzel azonban
véget is ért, hiszen a farrészben elhelyezett benzinmotor,
a teknő orr-részébe tervezett sebességváltó/kormánymű a
meghajtókerekekkel, a torziós rugózású, egymást részben
fedő kerekek és a megközelítőleg középre helyezett torony
teljesen eltért a szovjet harckocsitól. Az 1942 szeptembe
rére elkészült prototípus a P z-V Panther (Párduc)
Sd.Kfz. 171 megjelölést kapta. Az első példányokat azonnal
„gyorsított próbának” vetették alá.
A front sürgetése miatt még e rövid vizsgálatok lezárta
és kiértékelése előtt megindult a szériagyártás a Daimler
Benz, a MAN és az Alsószászországi Gépgyár csarnoka
iban. Az 1942 novemberében elkészült első darabok a
csapatokhoz kerültek.
Az új, P z-V Ausf. D jelű első változat - az eredetileg ter
vezettet lényegesen túllépve - 45 tonnát nyomott.
A ballisztikailag rendkívül jó formájú, fogazással egymás
ba illesztett és összehegesztett lapokból álló páncélteknő
a homlokrészen 80, az oldalakon és a farrészen 40 mm

2. ábra: A legutolsó változatú infraberendezés egy
Párduc G harckocsin. Külön készülék a vezetőnek
és külön az irányzónak

3. ábra: A torony változásai
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vastag volt. A torony homloklemezét - a 110 mm vastag
blende mögött - szintén 80, a többi részét 45 mm-es pán
céllemez alkotta. A harckocsi farában elhelyezett 3000
f/percnél 700 LE-t leadni képes HL 230 P30 jelű, 12 henge
res, V elrendezésű, vízhűtéses, nedves hüvelyes benzin
motor 2500 f/perc tartós üzemmódban 600 LE-t teljesített.
A több részből álló, görgős csapágyazású főtengely „szá
raz” olajteknő felett forgott.
A rendkívül szűk helyre beszorított motor - különösen az
első változatnál - gyakran annyira túlmelegedett, hogy a
legkisebb benzinszivárgás esetén is begyulladt. Ennek
megakadályozására a motortér szellőzésének és a kipufo
gócsövek hűtésének javításán túl automata tűzoltókészü
léket szereltek a motortérbe, melynek szórófejei a veszé
lyeztetett helyeket 160 °C elérésekor esetenként 7 mp-en
keresztül automatikusan hűtötték. A kortárs harckocsikhoz
képest is igen nagy étvágyú motor 730 literes üzemanyagkészletét 5 külön tartályban helyezték el.
A motor hűtését mindeddig egyedülálló módon oldották
meg. A motortér jobb és bal oldalán, attól páncéllemezek
kel elhatárolva, de még a harckocsitesten belül helyezték
el a négy függőlegesen álló hűtőt. A két-két hűtőpár között
oldalanként egy, a motorról meghajtott, a hőmérséklettől
függően két mechanikus áttátelfokozattal kapcsolható ven
tilátor szívta át a hűtőlevegőt. Vízben való átkeléskor az
elárasztott ventilátorok hűtését ki lehetett iktatni. A megol
dás, melyet a Tigris és Királytigris harckocsiknál is alkal
maztak, olyannyira bevált, hogy azt egy 1949-ben, Moszk
vában megjelenő, e témával foglalkozó szakkönyv a „harc
kocsiszerkesztők figyelmébe ajánlja”.
Az erőátvitelt a harckocsi megközelítő hossztengelyében
futó, közbenső csapágyazású kardántengely egy három
tárcsás száraz tengelykapcsoló közbeiktatásával adta át a
homlokpáncél mögé helyezett 7+1 fokozatú szinkronizált
sebességváltónak. A harckocsi kormányzása hidraulikus
működtetésű, „egyrádiuszú”, melynek tartozéka volt a két
meghajtókerékre csatlakozó, szintén hidraulikus, külső hűtésű Argus tárcsafék. Az akkor ismert lánctalpas kormány
zások közül e rendszer energiaigénye volt a legkisebb, bár
karbantartása és javítása rendkívül bonyolult, csak képzett
személyzettel volt megoldható.
A láncok meghajtókerekeit így értelemszerűen elöl, a vezető/feszítőkerekeket pedig hátul helyezték el. A futókere
keket a lehető legjobb menettulajdonságok elérése céljából
nagy (860 mm) átmérőjű, egymást részben fedő, ún. Knie/camp-elrendezésben, torziós rugókhoz kapcsolt lengőka
rok végén helyezték el. Az egyes lengőkarokhoz minden
esetben két torziós tengely tartozott. A teknő futókerék felő
li belső oldalán a lengőkarhoz csatlakoztatott torziós rúd a

7. ábra: A kettős torziós rugóval szerelt kerékfelfüggesztés szerkezeti felépítése
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8. ábra. A parancsnoki kupola korai
és öntött, korszerűbb változata

teknő másik oldaláig ért, ahol egy kapcsolórésszel - mely
csapágyazva volt a teknő belső falán - egy csaknem azo
nos torzióstengellyel volt összekötve, melyet végül a lengő
karral azonos oldalon rögzítettek a páncéltesthez. így a tor
ziós rugó működő hossza gyakorlatilag a teknő szélessé
gének kétszerese volt, ami rendkívül kedvező menettulaj
donságokat eredményezett.
A 360°-ban forgatható, 3 főnyi személyzetet befogadó,
csaknem 8 t tömegű torony 1650 mm belsőkör-átmérőjű
csapágyazáson mozgott. A szabályozható sebességű for
gatást egy hidraulikamotor végezte, mely a szükséges
olajnyomást a torony alatt áthaladó kardántengellyel meg
hajtott szivattyútól kapta. A teljes körbeforgatáshoz 30
mp-re volt szükség (7-34=10 mp). A motor álló helyzeté
ben a tornyot az irányzó kézzel - a harckocsi ferde hely
zetében szükség szerint a töltőkezelő segítségével - is
tudta forgatni.
A harckocsi fő fegyvere egy 75 mm-es 42L/70 félauto
mata, elektromos elsütőszerkezettel, csőkifúvóval és csőszájfékkel felszerelt harckocsiágyú volt. A lövedékek (me
lyekből egyidejűleg 82 db-ot lehetett málházni) fajtájuktól
függően, 11-14,3 kg tömegűek és 890-930 cm hosszúak
lehettek. A célzást az irányzó a korai gyártású harckocsik
nál (a D változatnál) egy binokuláris, majd később monokuláris céltávcsővel végezte. A legutolsó harckocsikba már
stabilizált optikai egységet építettek. Mivel az irányzó a
páncélosból csak az irányzószerkezeten át tekinthetett ki,
őt a torony harckocsi hossztengelyhez viszonyított minden
kori helyzetéről egy áttételes óraszerkezet tájékoztatta.
A fegyverzethez tartozott még két (a későbbi változatok
nál három) MG 34-es (később MG 42-es) 7,92 mm-es gép
puska, összesen 4200 (4800) lőszer-javadalmazással.
Ezek közül az egyik a torony blendéjében koaxiálisán, a
másik a teknő homlokpáncéljába süllyesztett gömbfészek
ben.
A három fő változat (sorrendben a D, az A és a G) mind
egyike több, lényeges részletben eltért elődjeitől, de még
az azonos sorozatú harckocsik is változtak a gyártás so
rán. Az első, még a D szériánál végrehajtott szembetűnő
változtatás a parancsnoki kupola gyártástechnikailag le
egyszerűsített beépítése és öntött acél kialakítása. A má
sodik (1943 közepétől 1944 végéig gyártott) változatnál er
re az új, hat szögtükörrel ellátott kupolára szerelték először
a harmadik, légi célok ellen is használható géppuskát. A toronyblende e változattól látható egy célzónyílása a beveze
tett monokuláris célzókészülékre utal.
E példányoktól kezdve az 5 mm vastag páncélkötény és
a mágneses tapadóaknák ellen védő, jellegzetes „zimmerit” bevonat szériatartozék. A kipufogórendszer ismételt
módosítását a páncéltesten kívüli csövek többszöri meg
változtatása is jelzi. A tornyon elmaradnak a „pisztolynyílá
sok” és a bal oldali töltőablak.
Az addigi tapasztalatok folyamatos értékelése és az
ezek nyomán bevezetett változtatások alapján kialakított,
legkiforrottabb G széria először 1944 elején került a csapa
tokhoz. Legszembetűnőbb talán az immáron egy darabból
készült, más dőlésszögű oldalpáncél. Ez a módosítás már
a „vadász” változat gyártástechnológiai előkészítését jelzi.
Feltűnő még a vezetőnyílás hiánya a homlokpáncélon. A
harckocsi vezetője a szintén megváltoztatott kibúvónyílása
előtti forgatható periszkóppal tekint ki a páncélosból. A ha
tásosabb hűtőrendszer külső jele az olajhűtés javítását is
szolgáló erősebb hatásfokú, megemelt bal oldali turbinato
rony. 1994 közepétől a toronyblendét egy „szakállal” told
ják meg, mely lecsúszó lövedékektől védi a vezető és rádi
óslövész feletti páncéllemezt.
A fokozódó nyersanyaghiányjeleként a legutolsó gyártá
sú Párducok már „gumitakarékos” futókerekekkel voltak
felszerelve, melynek elvét még 1941-ben a K V -lé s K V -II
szovjet harckocsiknál ismerték meg a németek.

10. ábra: A parancsnoki kupolára szerelt, repülők
ellen is alkalmazható MG 34 géppuska

11. ábra: A Párduc harckocsimentő változata
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A G változat egyik rendkívül figyelemre méltó - ha nem
is széles körben elterjedt - kiegészítője az infravörös látó
készülék. Ez részben célzott lövés leadását tette lehetővé
teljes sötétségben is, 5-700 m távolságig - első alkalma
zására éppen hazánkban, a Velencei-tó közelében került
sor - részben a páncélosok mozgását segítette sötétben
vagy ködben.
A tengelyhatalmak számára egyre nagyobb gondot je
lentő alapanyaghiány számtalan, külsőleg alig észlelhető
módosítást is kikényszerített.
A Párduc harckocsik egész történetét végigkísérő előtéttengely-törések egyértelműen a kevéssé „látványos”, de
súlyos hibák közé sorozhatóak. A prototípusokon az erede
ti tervek szerinti ötvözetből készült tengelyek mindenben
megfeleltek az elvárásoknak. A sorozatgyártás beindulása
kor azonban az Európa németek által megszállt részében
be nem szerezhető ötvözőanyagok hiányában a gyártott al
katrészek szilárdsága nem volt kielégítő, s így a törések ál
landósultak. A meglévő és ismert műszaki hiányosságok
ellenére e harckocsitípus 1944-től a német harckocsizó
csapatok „álompáncélosává” vált. Az összességében
több mint 6000 példányban gyártott harckocsi utolsó válto
zatai olyannyira kiforrottak voltak, hogy az európai harcte
reken és Németországban zsákmányolt páncélosokat a
győztesek nemcsak számtalan teszt során vizsgálják, ha
nem jónak ítélt megoldásait saját harckocsifejlesztésük so
rán alkalmazzák, a francia hadsereg pedig rendszerbe ál
lítja és tartja is az 50-es évekig.
Két lényeges további típus is épült a Párduc harkocsi
változataként. Az egyik a „Vadászpárduc”, mely az alaptí
pustól eltérően 88 mm-es löveggel rendelkezett. A másik a
„Bergepanther” (Mentőpárduc), mely saját korán túlmutat
va a harckocsimentő páncélosokkal szemben támasztott
későbbi követelményeknek is megfelelt. Műszaki megoldá
sai máig is félreérthetetlenül felismerhetőek pl. a szovjet
T-55-ös műszaki mentő harckocsiban.
A Párduc harckocsi tulajdonságai a következők szerint
összegezhetőek:
- nagyon jól bevált, hatásos harckocsiágyú, jól megvá
lasztott dőlésszögű, erős védelmet nyújtó homlokpáncél
zat, kielégítő teljesítmény-tömeg arány, nagyon jó futómű,
rendkívül racionalizált gyártás (egy Tigris előállításához
szükséges munkaráfordítással két Párduc készült el);

- az átlagosnál magasabb felépítmény, gyenge oldal
páncélzat, kis hatótávolság (nagy üzemanyag-fogyasztás),
néhány műszaki probléma - különösen az előtéttengely tö
résének - megoldatlansága.
A Párduc páncélos néhány példánya a Magyar Királyi
Honvédség állományába is eljutott. Gyári adatok szerint
1944 júliusában 5 új Párduc harckocsi érkezett hazánkba.
Érdekes lenne, ha akadna olvasóink között, aki közelebbi
kapcsolatba is került a Honvédség állományában e típus
sal.
Schmidt László
A Párduc harckocsi jellemző műszaki adatai (D, A, G):
Motor:
Kuplung:
Sebességváltó:
Hatósugár (út/terep):
Hasmagasság:
Teljes hossz:
Teljes szélesség:
Teljes magasság:
Lánctalp szélessége:
Spec, talajnyomás:
Ütközeti tömeg:
Személyzet:

Maybach HL 230P 30,
12 heng., V 60°, 600/700 LE
háromtárcsás, száraz
ZF AK 7-200, 7/1
250/100 km
560 mm
8660 mm
3270 mm
(köténnyel 3420 mm)
2995 mm
660 mm
0,88 kg/cm2
44 800 kg
5 fő
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Heinkel He 177 Greif I. rész

A He 177 mint Németország egyetlen jelentős számban
gyártott nehézbombázója vált ismertté és az egyik legmeg
bízhatatlanabb bombázótípusként hírhedtté. Visszatekint
ve megállapítható, hogy a típus viszonylag alárendelt jel
legű szereplése a második világháború légiharccselekmé
nyeiben mégsem írható teljes egészében a műszaki hiá
nyosságok rovására. A sorozatgyártás beindításának
többszöri halogatása, majd akadozása okozta, hogy mire a
Luftwaffe kijelölt egységeit feltöltötték, a háború menetében
bekövetkezett változások csak elvétve engedték e nagy
teljesítményű gépek eredeti feladatkörben való bevetését.
A háború vége felé a nyersanyagok vészes csökkenése
mellett a Greif-et is utolérte a többi nagyobb német bombá
zó- vagy támadórepülőgép-program végzete, az általános
vadászrepülő-gyártás és az üzemanyaghiány.
Az Ernst Heinkel Flugzeugwerke GmbH tervezőirodában
már 1936-tól gondolkoztak egy nagyobb bombázó kialakí
tásán, amelyhez a Birodalmi Légügyi Minisztérium (továb
biakban RLM) egyik szintén 1936-os kiírása adta az alapot.
Ebben egy legalább 2000 kg bombateherrel 1600 km tá
volságra juttatni képes repülőgépet igényeltek, a maximá
lis sebességet - az akkori védőfegyverzet nélküli gyorsbombázó-elképzelések alapján 510 km/h-ban adták meg.
A RLM nem helyezett kilátásba konkrét megrendelése
ket, a programot ezért egyáltalán nem siettették. Ebben
1938-ban állt be változás, amikor az RLM-nél kezdték felis
merni a nagy hatótávolságú bombázók jelentőségét. Addig
a fő hangsúlyt a közvetlen harcászati és frontbombázók
kapták, de ezek már méretüknél fogva sem voltak alkalma
sak ilyen feladatokra. Ezek a típusok jelentős gyártási ka
pacitást kötöttek le, és az RLM ódzkodott egyetlen felada
tú gépre továbbiakat áldozni. Ez lehetett az oka, hogy a
nagymérvű késést elképesztően szigorú kritériumok mega
dásával tetézték. A leendő típusnak alkalmasnak kellett
lenni - eredeti feladatkörén kívül - mind tengeri őrjárato
zásra, mint zuhanóbombázásra.
A munkálatok nem sokkal később megindultak a Heinkelnél, Németország egyik akkori legtapasztaltabb bombá
zórepülőgép-gyártójánál, Siegfried Günter főkonstruktőr
irányításával. A fejlesztés erőltetett tempóban haladt, de
emellett - pld. Willy Messerschmittel ellentétben - szigorú
an tartották magukat az RLM direktíváihoz. Ez eredmé
nyezte végeredményben azt a nagyfokú technikai bonyo
lultságot, amely a későbbi használat során napvilágra ke
rült hibák alapjává lett.
A fő konstrukciós jegyeket főként a zuhanóbombázás al
kalmassági feltételei szabták meg. A szerkezeti részeknek
képesnek kellett lenniük elviselni a zuhanást követő „felka
pásból” eredő erőhatásokat. Ez kizárta a hagyományos
négymotoros formát. A külső motorgondolák tömege és
légellenállása megengedhetetlen terhelést rótt volna a
szárnyakra.
Kezdettől fogva egy szokatlanul nagy, kétmotoros elren
dezésű sárkányban gondolkoztak. Németországban éppen
csak megindult az „1000 LE-s” motorok gyártása, ám az új
projekt legalább kétszer ekkora teljesítményt igényelt. Vé
gül a közös hajtóműtérben párosával összekapcsolt motor
elrendezés mellett döntöttek, ami a Daimler-Benznél is
gyorsította a fejlesztést. Az elektronikus és üzemanyagel
látó rendszerrel egyszerűen összekapcsoltak két már meg-
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1. ábra: A He 177 A-5/R2 változata

2. ábra: A KG 1-es 90 db He 177 gépének egyike a ke
leti fronton 1944-ben. Ez a A-3/R1 változat, előtér
ben 250 kg-os bombák

3. ábra: A 2143-as számú, VD+XS jelű A -3 változatú
gép hátsó lőállása

4. ábra: A ll/KG 40 egy He 177 A -5 gépe bevetésre
indul Bordeaux-Mérignacból

5. ábra: A Heinkel He 177 A-5/R2 nézeti rajza

lévő DB601-es erőforrást, amelyek közös áttételen át for
gatták a hatalmas, négyágú fém légcsavarokat.
A számítások szerint a komplexum elérhette a 2600 LE
teljesítményt, amit a Heinkel szakemberei megfelelőnek ta
láltak.
A tengeri őrjáratozás megköveteli a kisebb, illetve köze
pes sebességeken a gazdaságos repülést. Ennek leg
könnyebben a szárnyfelület növelésével lehet eleget tenni,
ami viszont rontja az elérhető sebességet és manőverezé
si képességet. Megoldásként Fowler-segédszárnyakat
alkalmaztak. Ezek kiengedett állapotban a kilépőéi folyta
tásaként - mint plusz szárnyfelület - hatékony felhajtóerő
növelőként funkcionáltak. Hátránya a komplikált szerkezet
és mozgó mechanizmus. A személyzeti fülke alatt kialakí
tott fegyverállás szintén a hajók elleni harcot segítette.
Az első prototípus 1939. november 19-én szállt fel Rostock-Marienche repülőteréről. Ezt egy kb. 20 perces repü
lés követte - ezúttal Rechlinben - Franke vezetőmérnök
részvételével, de a tervezett utat meg kellett szakítani, mi
vel a motorágyak erős vibrációi instabillá tették a gépet. A
problémát a hajtóművek rugalmas, rezgéscsökkentő felfüg
gesztésével küszöbölték ki. Ekkor még normál DB601/A és
В típusú motorokat építettek be. Az áttételek kapcsolták
csak össze ezeket, ezért összehangolásuk rengeteg ne
hézséget okozott. Ez jellemezte még a 1/5 és V8 közti pro
totípusokat is, mivel a Daimler-Benznél a teljesen össze
kapcsolt (DB606) változat 1941-ig nem állt készen.

Ebből az előzetes megoldásból 2300 LE teljesítményt
hoztak ki, mellyel a prototípusok 460 km/h-s folyamatos se
bességet érhettek el, 7000 m-es repülési magasság és
5400 km-es repülési távolság mellett.
A berepülési program 1940 folyamán főleg Rostock-Marienchében és Oranienburgban zajlott, később egy részét
áthelyezték Warnemündébe, az Áradó irányítása alá,
amely mint későbbi gyártó került szóba. A kiforratlan konst
rukciós megoldások 6 prototípus lezuhanásához vezettek,
közülük a V2 és V4 motortűz, a V5 egy leszállás során ve
szett el. A tapasztalatok alapján jó néhány módosítást esz
közöltek ( 1 . ábra), főleg a jobb hosszirányú stabilitás érde
kében. Ezek után az Áradó Flugzeugwerke legyártott 35 db
sorozatgyártás előtti A -Q változatot 1941 novemberi ha
táridővel. A nullszéria legtöbbje a felszállás alatti instabili
tás, illetve a nagyobb teljesítményeken előforduló motortüzek következtében pusztult el. A személyzet tapasztalat
lansága miatt is sok összetört.
A problémák a katonai szállítások további késését okoz
ták, amelyek így 1942-ben indultak az A -1 változattal. A
mintegy 130 db-os sorozat az Áradó gyáraiból került ki.
Elsőként az (F)KG50-et (vagy FKG50) szerelték fel, az
első 34 gép 1942 márciusában érkezett Neuendorfból. A
védőfegyverzetet fokozatosan megerősítették, így jöttek az
fíf-tő l 4-ig jelöl alváltozatok. (R a felszereltségre utal;
R=Rüstsatz.) Ide kapcsolódik az RLM egyik legkülönösebb
terve; ami 1942 kora nyarán 12 A -1 -es átalakításához ve-
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6. ábra: Л He 177 V1 prototípusa; az A-1/R1 és A-3/R2 változata

zetett. A személyzeti fülke alatti fegyverteknőt megnövel
ték, és gépenként két 30 mm-es Rheinmetall-Borsig
MK-101 gépágyút helyeztek el benne.
A cél egy olyan gép létrehozása volt, amely fegyverzete
és hatótávolsága révén komoly fenyegetést jelenthet a
szövetségesek Atlanti-óceánon mozgó tengeri hajó-, eset
leges tengeralattjáró egységei és az Angliába átrepülő
amerikai bombázók számára. A prototípust 1942 júniusá
ban kezdték tesztelni az Erprobungsstaffel 177-nél. Itt nem
tudtak neki kellő elhelyezést biztosítani, ezért hamarosan
átrepültek Rechlin repülőterére az l/Fernkampfgeschwader 50 (FKG50) egységhez. Az alváltozatot nem külön
böztették meg az alapváltozattól, mindössze „Zerstörer”
megjelölést kapott. A fennmaradó 11 gép átépítése után
sokáig különböző közép-németországi repülőtereken állo
másozott a kísérletek alatt, illetve amíg megfelelő beveté

78 HADITECHNIKA 1998/1

si stratégiát ki nem dolgoztak számukra. Ennek gyakorla
ti megvalósítására végül az amerikai nagy hatótávolságú
kísérővadászok megjelenése miatt nem került sor. Ezt kö
vetően a gépeket a keleti frontra irányították át, ahol vonatszerelvények elleni támadásokat hajtottak végre velük. Ha
marosan bebizonyosodott, hogy a túl nagy célfelület és az
átalakítás okozta teljesítményromlás (30 km/h-val kisebb
maximális sebesség) alkalmatlanná teszi alacsonytámadó
feladatok ellátására. Utolsó állomásként valamennyi meg
maradt „Zerstörer” Greif-et átadták az FKG 50-nek, ahol új
ra hagyományos bombázó feladatokat láttak el. Egy példá
nyon kísérleteztek 30 függőlegesen lefelé irányuló, 21 cm
űrméretű VJfr. GHr. 21 rakétavetőcső törzsbe építésével
földi (esetleg légi) célok ellen, de a tervet az RLM elvetet
te. A következő sorozat előkészítéseként jelentős változta
tásokat eszközöltek néhány A-1-en Oranienburgban. A

bombateret módosították és kibővítették, a háton levő távi
rányítású toronyba még egy MG-131 géppuskát építettek,
és a tapasztalatok alapján a farokrész elé, a törzsközépre,
az utolsó bombarekesz mögé a törzs tetején, egy elektro
motoros mozgatású fegyverállásban még egy MG-131-esX
is elhelyeztek. Ennek kezelőjével a személyzet 6 főre gya
rapodott. A tözshosszt 1,6 m-rel megnyújtották, ez jótékony
hatással volt a hosszirányú stabilitásra.
A hajók elleni támadások megkönnyítésére a „Bola” alat
ti fegyverteknőt megerősítették, és egy 20 mm-es gépá
gyút építettek be az addigi 13 mm-es helyett. A faroklövész
fülkéje új, közel buborék alakú plexitetőt kapott, amely alól
sokkal jobb kilátás nyílt minden irányba (és új, gömbcsuk
lós fegyverfelfüggesztést), de ehhez a függőleges vezérsík
mozgó részének aljából valamennyit le kellett vágni. Javí
tani próbálták a motorok hűtését; kevés sikerrel. A fentiek
jelentős súlygyarapodással jártak, ezért tervezték az átál
lást DB610 erőforrásokra, ám ezek nem álltak kellő szám
ban rendelkezésre. A teljes körű fejlesztést így is jelezve,
a sorozatot A -3 jellel kezdték gyártani. Az RLM bizalmat
lanságát mutatja, hogy amikor 1942 végén a Heinkel beter
jesztette a terveket, az A-3/R I szériára csak 70 db-os ren
delést kapott. Ezekkel a gépekkel tényleg kevesebb baj
volt - leszámítva a lassan megszokottá vált motortüzeket
- ezért a gyártás folytatódott az új elektronikus jégtelenítő
rendszerrel ellátott A -3 fí-2-vel és a külső fegyvertartó pi
lonokkal ellátható ЯЗ-mal.
Új alkalmazási távlatokat ígért a típus távirányítású táma
dó fegyverekkel való felszerelése. Néhány R3-at, majd az
R-4-et gyárilag ellátták a FuG 203b Kehl III. rádióadóval,
amelyet kezdetben egy 1,9 m hosszú gondolában helyez
tek el. Ez alkalmas lehetett a Hs 293 és a Ruhlstadt„Fritz"
X (Kramer X -1 ) fegyverek irányítására.
A típust az év során vetették be először nagyobb szám
ban a keleti fronton mint szállítógépet, amikor a Sztálin
grádnál körülzárt Wermacht-egységek utánpótlását légiói
don át próbálták megoldani. A műveletek közben öt He
177-esX lőtt le a szovjet légvédelem.
Az A -3 végső alváltozata az R5 lett volna, amelyet 50
mm-es BK5 típusú ágyúval szerelve páncélelhárításra
szántak, de szintén a veszélyesen nagy célfelület okán
elálltak a gyártástól.
Az A-5-öt 1943 februárjában mutatták be - mint a
későbbiekben kiderült, az utolsó jelentős változatként. Leg
fontosabb újdonsága a DB610 típusú erőforrás volt, ami
két összekapcsolt D B60512 hengeres motorból állt, és jó
val nagyobb teljesítményre volt képes, mint a korábbi
DB606. Külső jegyekben ez a valamelyest nagyobb és át
helyezett motorgondolákban nyilvánult meg, de megbízha
tósági mutatói is jobbak lettek.
Az R2-től tervezték a fegyverzet kibővítését, végül a Luft
waffe kérésére azonnal gyártásba került, és 1944-ig 565, a
termelés végleges leállításáig 826 db készült el a Heinkel

üzemben. Egységesen felszerelhették három irányított le
vegő-víz osztályú rakétával, illetve irányított bombával
(mint az A3/R4 fegyverei), és a két szárnytő mellett az
elülső bombakamra alá is elhelyezhettek egy pilont. Ezután
már csak keveset változtattak, azt is főleg a műszerezett
ség korszerűsítése (pl. bombacélzó berendezés) és a
védőfegyverzet erősítése érdekében. A FuG 203 egységet
a hátsó törzsszekcióba telepítették.
Az R2-n kívül tervbe vettek egyéb alakváltozatokat is,
ám ezek nem kerültek gyártásba, csakúgy, mint az 1944
folyamán épült A6 távolsági és magassági bombázó, túl
nyomásos személyzeti fülkével. Az év végén készült egy
A7 jelű változat is, szorosan az Аб-hoz kapcsolódóan,
ugyanúgy az első toronyban négyes csoportban elhelye
zett Reinmetall gépágyúkkal, de 4,56 m-rel megnövelt
szárnyfesztávolsággal és DB613 magassági motorokkal.
Végül ez szintén megrekedt a tervezés stádiumában. A
Greif különböző változataiból a gyártás végleges leállításá
ig (1944 vége) 1095 db (más adatok szerint 1200 db) épült.
Végezetül szót kell ejtenünk a Heinkel 274 és 277 re
pülőgépekről, hiszen mindkettőhöz a He 177 fődarabjait
használták, és a konstrukciók célja egyöntetűen az össze
kapcsolt motorokból eredő fatális műszaki hiányosságok
felszámolása volt. Elsőként a He 277-es készült el, Göring
még 1942-ben - gyártáskieséstől tartva - megtiltotta Ernst
Heinkel professzornak, hogy a géppel foglalkozzon, így a
berepülés titokban kezdődött 1943 végén, Bécsben.
A He 277V1 alig tért el elődjétől, törzse, szárnyai és a
vezérsíkok megegyeztek a He 177A-5 változatéval,
mindössze az volt a különbség, hogy a DB610 motorok he
lyett négy különálló DB603A típusú motorral épült, amelyek
háromágú fém légcsavarokat forgattak.
A l/2-től kezdve a gépek kettős vertikális kormányfelüle
teket kaptak. A hivatalos bemutató után Hitler maga állt ki
a nehézbombázó mellett, amit rögtön gyártásba is vettek,
ám a totális vadászprogram beindulásáig mindössze 8 db
He 277B5/R2 jelzésű gép készült el.
A He 274 építése 1943-ban kezdődött a franciaországi
Surresnesben, az ottani Heinkel érdekeltségű Farman re
pülőgépgyár kezdeményezésére. Itt is a hagyományos
négymotoros építési elvre való áttérést tervezték, de új,
megnövelt fesztávolságú és felületű szárnyakkal. Egy A-1es He 177 megnyújtott törzsét használták, és szintén
kettős, függőleges vezérsíkokat. A prototípus még nem állt
készen, amikor 1944-ben a szövetségesek visszafoglalták
a gyártelepet. A repülőt a németek csak részben tudták el
pusztítani, így a franciák a háborút követően kijavították, és
AAS 01A jelet adva neki 1945 decemberében Orléans-Bryci-ben be is repülték.
(folytatjuk)
Szabó Gábor

Tisztelt Olvasók!
A tudományos munka iránt elkötelezett mérnökök, tisztek bizonyára már tudják, hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora pályázatot hirdetett az 1998-ban kezdődő doktori (PhD) képzésben való rész
vételre. A részvétel részletes feltételeit a Magyar Honvédban közölt pályázati felhívásban olvashatták, és re
méljük, nem felejtették el azt, hogy a jelentkezés határideje: 1998. április 3. A jelentkezőknek pályázatukban
meg kell határozniuk tervezett kutatási témájukat és nyilatkozniuk kell annak várható eredményéről. A soron
következő számainkban majd rendszeresen visszatérünk erre.
(Szerk.)
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Egy Junkers szállító repülőgép maradványai
a föld alatt
1944 decemberének végén a Budától északra fekvő tele
pülések lakói is rettegve várták, mikor kelnek át az orosz
csapatok a Dunán. A szenteste megünneplésére már a
pincékben készültek fel. Aznap délután, a sötétedés köze
ledtével, Pomáz község lakói a már rendszeressé vált re
pülőgépzúgást figyelték, és Budapest felől várták a robba
nások hangjait. Legnagyobb meglepetésükre - a háború
kezdete óta első ízben - a bombák a falu házai közé zu
hantak (’).
- Jönnek, reggelre talán itt is lesznek!
És megjöttek, de nem keletről, amint várták
hanem
nyugati irányból. Másnap bezáródott az ostromgyűrű Buda
pest körül. A bennrekedtek reménytelennek tűnő ellátását
a 4. légiflottához tartozó szállítórepülő-osztályokra bízták.
Az Érsekújvárról, Pápáról és Wienerneustadtból felszálló
repülőgépek napról napra szállították a fegyvert és az élel
miszert a katlanba szorultaknak (2).
Alig egy hét múlva már egyetlen olyan nagyságú terüle
tet sem birtokoltak a védekezők, melyen a Junkers és
Heinkel szállító repülőgépek leszállhattak volna.
A lőszer- és élelmiszercsomagokat ezért ejtőernyővel le
dobható konténerekkel juttatták el a körülzárt területre.
A Budapest felé „cammogó” szállítógépek egyikét még a
célterület elérése előtt lelőtte egy, a tököli repülőtérről fel
szállt orosz vadászrepülőgép. A Tököl község felé köze
ledő repülőgép elszakadt az előtte repülő gépektől. A talá
latok miatt balra fordult, és enyhe füsttel égve meredeken
zuhanni kezdett. A repülőgépből nem láttak kiugrani senkit.
A hajózószemélyzet egyik tagja az utolsó pillanatban kie
sett a házak közé csapódó repülőgépből, és fennakadt egy
fiatal körtefán. Másikuk a becsapódástól balra, széthasadt
fejjel, összezúzódva vesztette életét. A repülőgép mély
gödröt ütött, és rakománya a személyzet gépben rekedt
tagjait belepréselte a földbe. Rövid időn belül előkerült a
szovjet vadászrepülőgép pilótája, aki határozott fellépésé
vel elzavarta a halott repülőkatonát meggyalázó, a győze
lemtől - és tán alkoholtól is - ittasan garázdálkodó bajtár
sait. „Még ti is kerülhettek ilyen helyzetbe”, mondta
nekik (3). Az alacsony termetű szovjet százados pilóta tisz
telgett és elment a helyszínről. Repülőgépe csillagmotoros
lehetett.

2. ábra: A személyzet egyik tagjának azonosító lapja

Ezt követően a két kizuhant katonát és a roncsból egy
személyt - hogy kik lehettek, a mai napig nem tu d ju k -jó
érzésű emberek a helyi temetőben eltemették.
1. ábra: Az első kutatási nap leletei: szemüvegkeret,
lőszerheveder, gyertyapipa, csatok
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A lakosok emlékezetében úgy maradt fenn, hogy egyikü
ket Erichnek, a másikat Helmuthnak hívták.

5. ábra: A másodikként előkerült azonosítólap,
pecsétgyűrű és trimmerkapcsoló felirata

A repülőgép roncsait pár év múlva elhordták, és a sze
mélyzet helyben maradt maradványairól és a konténerek
be rakott lőszerről megfeledkezve a repülőgép becsapódá
si helyén a mély gödröt betemették. Ez időben még közké
zen volt egy, a repülőszemélyzettől származó fénykép, me
lyen egy szemüveges férfi és egy fiatal hölgy feküdt a fű
ben.
Már régen elporladt a temetőben nyugvó repülők sírjára
tett szerény virág is, mikor hosszú évtizedek múltával Asin
Alajos és Bognár Zsigmond helybeli lakosok segítségével
utánajártunk az eseményeknek.
A gyümölcsös egy bizonyos pontján a gyerekek elősze
retettel ástak ki mindenféle, a repülőgépből származó ma
radványokat, többek között a „6. Funk. ERS. Komp. 306”
feliratú, még mindkét felével egyben lévő azonosító lapot;
állkapocs-maradványokat, lőszereket, szemüvegkeretet és
más, a lezuhant repülőgépből származó tárgyakat. A felté
telezett helyen a műszeres kutatást megkezdve egyre
több, az eseményekhez köthető lelet került elő. így példá
ul BMW hengerfej-darab, ejtőernyődarabok, melyek össze
hajtogatott állapotban égtek meg, hidraulikacsövek, hullá
mos repülőgéplemezek, egy írótoll, csatok, műszermarad
ványok, gyertyapipa, tubusban festékek (ennek használa
ti célját nem ismerjük, talán az egyik szerencsétlen áldozat
szeretett festegetni) és végül egy egész dobtár és egy el
lapult lőszeres konténer szinte érintetlenül, Mauser-lőszer
rel megrakva.
Ekkor a kutatást befejeztük és csak megfelelő tűzsze
rész-biztosítás mellett kezdtük meg újra 1995 tavaszán.
Közben a fejleményekről értesítettük Reinhart urat, a Né
met Hadisírgondozó Szövetség kölni vezetőjét.
Rendőrségünk tűzszerész-szolgálata mindent elkövetett
annak érdekében, hogy a MVRE kutatói a fellelt maradvá
nyok alapján a repülőgép utolsó útjáról minden adatot
megszerezhessenek. Az egyetlen délutánra tervezett lelet
mentés több napig tartó kemény talajmunkává változott. Az
első ellátótartály alatt megjelent a második és a harmadik,
majd így folytatódott még nyolc mázsa gyalogsági lőszer
összeszedése után is. Több köbméter föld ellapátolása
után a gödörben végre megszűnt az „utánpótlás”.
A roncsok és a rozsdás lőszertartályok közül további, a
repülőgépre és annak személyzetére vonatkozó leletek (4)
kerültek elő:
- A személyzet egyik tagjának karórája, ami 50
év óta 11 órát mutat, a közelében meg talált,
megpörkölődött celluloid óraüveggel.
- Egy korhadt bőrtokban rejlő, már szinte a felismerhetetlenségig elrozsdásodott acéltárgy, felte-

6. ábra: A Parabellum pisztoly valószínűleg a pilótáé volt

7. ábra: A trimmerkapcsoló eredeti helyzetében,
a szarvkormányon
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8. ábra: Morfium-ampulla, szlovák korona és magyar
pengő
hetően a pilóta eldeformálódott Parabellum oldal
fegyvere.
- Egy újabb azonosító lap. Egy ujjcsont, rajta J.
B. feliratú pecsétgyűrű, szlovák és magyar pénz
érmék, morfium-ampullák. Az L. O. R. jelzésű
trimmkapcsoló felirata, apró csontokkal körülvéve.
A repülőgép szarvkormánya, teljesen elkorhadva.
- Pilótacsizma-maradványok és emberi csontok
(utóbbiakat átadtuk a Német Hadisírgondozó
Szövetségnek).

9. ábra: Újra kezdett feltárás, újabb lőszeres konténer

11. ábra: A nem mindennapi feltáró munkában
a tűzoltóság is részt vett
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12. ábra: Egy hasonló sorsú repülőgép roncsai
a budai hegyekben (Mitter Imre felvétele)

Később újabb, a repülőgép történetét ismerő szemtanú
jelentkezett (5).
Szerinte az esemény egy keddi havas, felhős napra
esett, és délelőtt volt. Az egyik szerencsétlenül jártat Erich
Bröckelt-nek (Baöchelt?) hívták. Ez valamilyen iratból de
rült ki annak idején, amiben még Reichenau is fel volt tün
tetve.
A helyszínen szerzett adatok és az írott történelem alap
ján valószínűsíthetjük, hogy az esemény január 16-án tör
ténhetett.
Aznap reggel a lll/TG 3. szállítószázadhoz tartozó 10
Junkers indult bevetésre. Összerendeződés után újabb 7
repülőgép követte a lll/TG 4 századtól.
Veszprém felett hozzájuk csatlakoztak a német légierő Bf
109-es repülőgépei. A gyülekező repülőgépeket szovjet
La-5-ös repülőgépek lepték meg. A 100 km-re szétszóró
dott repülőgépek közül V. J. Sapiró főhadnagy 1 Ju-52-est,
egy Bf 109-est és egy FW 190-est gyújtott fel. N. M. Szkomorohov százados, a 31. vadászezred parancsnoka két
szállító repülőgép lelövését jelentette. Egy eddig ismeretlen
vadászpilóta is egy szállítógép felett aratott légi győzelmet.
Ez a nap a szállítószázad fekete napja volt. Elveszett hét
repülőgép.
Az egyiket annyira szétlőtték, hogy három sebesülttel és
egy halottal a fedélzetén tért vissza Pápára.
A 131068 gyári számú, a lll/TG 4. századhoz tartozó re
pülőgép Székesfehérvártól délkeletre repülőgéppel történt
lelövés miatt tört össze (6).
Tata és Budapest között is zuhantak le repülőgépek.
A most fellelt repülőgép aznap feltehetően egyedül ér
hette el a Duna vonalát, de a biztosító vadászgépek és tár
saik hiányában hiába küzdött az utolsó pillanatig, nem ke
rülhette el sorsát.
Az óriási veszteségekre tekintettel az ellátótörzs pa
rancsnoksága kérte, hogy a Ju-52-es gépeket nappal va
dászvédelem mellett se kelljen bevetni. A kérésnek nem le
hetett eleget tenni. A szállítószázad 36 Ju-52-es repülőgé
pének elvesztésével fejezte be feladatát.

14. ábra: Egy cipő maradványai

Jegyzetek
1. Pomáz község lakóinak elbeszélése alapján.
2. Aero história folyóirat 4. száma ésAviacija i Kozmonautika 1972. 10. sz. 17. old.
3. Varsányi Lajos, közlése alapján, aki az esemény idő
pontjában is a helyszín közelében lakott.
4. „Hazavitte a kiásott németeket” (Blikk napilap, 1995.
máj. 16. kedd)
5. Bácsújlaki László közlése alapján.
6. Punka György adatközlése alapján.
7. Az első kutatási naptól öt évnek kellett eltelnie, hogy a
személyzetet megfelelő végtisztességgel temessék el.

Tóth Ferenc

Hogy az eredeti helyszínen hallott másik név miként ke
rülhetett a történetbe, még nem tisztázott, és erre a
későbbi exhumálások sem tudtak magyarázatot adni. Az
1945-ben eltemetett repülőszemélyzetet a Német Hadisírgondozó Szövetség szállította el, az újonnan létesített bu
daörsi német katonai temetőben szándékozzák őket elte
metni (7).
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Repülőgép-múzeum Kunovicében
A Pozsony-Brno autóútról Zlin felé kanyarodva, 40 km-re
található Kunovice. Ebben a kisvárosban működik Csehor
szág egyik repülőgépgyártó és -javító üzeme. Nagy sport
repülőtere és nemzetközi hírű repülőklubja van (ultra
könnyű motorosokat és különböző vitorlázógépeket gyár
tanak és javítanak).
Dél felől a városba érve rögtön szembetűnik a magasba
nyúló függőleges vezérsíkok sokasága. A szabadtéri mú
zeum - és az egész objektum - főútról való megközelíté
sét AEROKLUB feliratú táblák segítik.

1. ábra: M i-4-es helikopter

5. ábra: Látvány az 11-14-es lépcsőjéről. Háttérben
a repülőgépjavító

2. ábra: Szu-7 BKL és MiG-21 F elől a M i-4 rotorja

6. ábra: MiG-15 a prostejovl ezredjelvénnyel
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11. ábra: A S zu-7-es. A háttérben lévő házak előtt
halad az 55-ös főút

9. ábra: Megnövelt hatósugarú „harci Delfin

10. ábra: A szerteszét heverő tartozékok egyike
(Szu-7-es szívótorok-fedőlemez)
A múzeum körülzárt területére a belépődíj 20 koronába
került, és további 10 koronát kellett fizetni a fotózásért (a
táskában „becsempészett” fényképezőgépekkel való fotó
zást senki sem ellenőrizte).
Az elhanyagolt terület egy roncstelep és egy repülőmú
zeum keveréke. A régi típusok mellett több roncs is találha
tó. Egyes gépekből kiszerelték a motorokat és az „épek” is
kopottak, horpadozottak.

14. ábra: A múzeummal szemben lévő szerelő
csarnokban egy L-60 -as látható
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A kunovicei repülőmúzeumban kiállított repülőgépek:
1. Zlin Z-226; 2. Aero 45; 3. L-200 Morava; 4. L-410; 5. Zlin Z-226; 6. 11-14; 7. MiG-15; 8. MiG-19; 9. Szu-7 ÚTI;
10. S zu-7 BKL 11. MiG-21 F 12. PZL-18 Dromedar 13. L-200 Morava 14. L-410 15. 11-14 foto 16. L-410
17. L-410 18. M i-4 19. L-410 20. L -2 9 Delfin 21. L-29 Delfin 22. L-29 Delfin 23. J a k -1 1.

Magyar szemmel nézve csemegének számít a két
Szu-7-es és az ll-14-es fotó-térképező változta. A Delfinek
is különbözőek; oktató, harci és légiparádés változatok lát
hatók. Az 11—14 utasterében kis kiállítást rendeztek be.
Megtekinthetők a repülőszemélyzet - a pilóták, a rádiós és
a navigátor - munkahelyei, az utastér 1. osztálya, a „kony
ha” és a WC. Az utastér másik részében kiállították - a II.
világháborúban lelőtt - amerikai bombázók (Liberátor és
B-17-es) darabjait. Egy vitrinben látható néhány makett is.
Látogatásunkkor a 23 kiállított gép közül a Jak-11-es nem
tudni, mi okból - ponyvával volt letakarva. A múzeum ke
rítése mellett szanaszét póttartályokat, beömlőnyílás-taka-
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ró lemezeket, és ami a legérdekesebb volt, repülőre szerel
hető hótalpakat is találtunk.
A gépek előtt táblákat helyeztek el, az adott gép techni
kai adataival. E táblákon kívül semmiféle tájékoztató, is
mertető vagy szórólap nem áll rendelkezésre.
Mivel a cseh-szlovák haderőmegosztási egyezményben
szerepel a haditechnikai múzeumok anyagainak megosz
tása is, nem tudható, hogy meddig lesz megtekinthető a
múzeum jelenlegi állapotában. (Az egyezménynek ez az
egyetlen területe, melyet egyelőre nem hajtottak végre.)
fíosza Pál

Az Ericsson Távközlési Kft. örömmel közli, hogy az új esztendőben
új óbudai székházéban áll a tisztelt ügyfelei rendelkezésére.
A nem zetközi hátterű Ericsson a legkorszerűbb hadiipari
term ékeit ajánlja a NATO csatlakozásra tö rté n ő felkészüléshez.

K orm ányzati Ü gyfelek Főosztálya
Tel.: 437-7275, 437-7416, 437-7122
Fax: 437-7468
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Az orosz tábori tüzérség I. rész
Takács Tamás őrnagy

Az orosz történelemben a tüzérségnek komoly tradíciói
vannak. Alkalmazásáról az első írásos emlékek a XIV. szá
zadig nyúlnak vissza. 1382-ben az oroszok a Moszkvát
ostromló tatárok ellen alkalmaztak kezdetleges ágyúkat (1.
kép). A volt Szovjetunió felbomlása után Oroszország nap
jainkban még mindig a legtöbb tüzérségi harceszközzel
rendelkezik a világon. Vajon hol tart, mire képes és főleg
milyen irányba fejlődik ez a fegyvernem az évezredfordu
ló utáni évtizedekben? Pályázatom ezen kérdésekre sze
retné a válaszokat megkeresni.

A szovjet tüzérség: a háborúk „vörös istene”
Az ötvenes években az atomfegyverek és a rakétahordo
zók megjelenése a szovjet katonai felső vezetést arra a kö
vetkeztetésre juttatta, hogy egy lehetséges fegyveres konf
liktusban a hagyományos tüzérségi fegyverek jelentősége
lényegesen csökkenni fog. Ezzel magyarázható az a tény,

hogy miközben a NATO-tagállamok tábori tüzérsége je
lentős modernizáláson esett keresztül, addig a Szovjetuni
óban a tábori tüzérség szinte a II. világháború utáni állapot
ban maradt. A tömegpusztító fegyverek területén a két
nagyhatalom között kialakuló erőegyensúly hatására a hat
vanas években ismételten a figyelem középpontjába került
a hagyományos harceszközök fejlesztésének kérdésköre.
Az akkori elképzelések szerint a tábori tüzérség moderni
zálását három szakaszban (periódusban) akarták megva
lósítani.
Az első szakaszban - mely az ötvenes és hatvanas
években zajlott le - a legfontosabb célkitűzés a gépesített
lövész- és harckocsi-hadosztályok tüzérségének a korszak
technikai színvonalára való emelése volt. Ekkortájt két új
gépvontatású löveg jelent meg a csapatoknál.
A 122 mm-es D -30 tarack a második világháborúban al
kalmazott M -30 típusjelzésű tarackok felváltására volt hi
vatott (2. kép). Ez volt az első szovjet gyártmányú, körtüze
lésre is alkalmazható tarack. A tűzeszköz alsó lövegtalpá
ból három talpszár nyúlik ki, melyek lehetővé tették a tü
zelőállás gyors elfoglalását és egyben a körkörös tüzelést
is. A löveg gépi vontatásakor a három talpszár összecsuk
ható, és a menetirányba fordított lövegcsőhöz rögzített vo
nóhorog segítségével szállítható. A tarack maximális lőtávolsága 15 400 méter, tűzgyorsasága 6 lövés percenként.
Az eltelt évtizedekben a volt Szovjetunión kívül még több
mint 30 állam hadseregében rendszeresítették. A löveg si
kerének elsődleges okát - véleményem szerint - nem a
maximális lőtávolság nagyságában, hanem egyszerű ki
szolgálásában kell keresni.
A 152 mm-es D -20 ágyútarackot szintén egy második
világháborúban alkalmazott - ML-20 típusjelzésű - löveg
leváltása céljából fejlesztették ki (3. kép). Az ágyútarack lö
vegtalpa úgyszólván megegyezik a negyvenes évek végén
gyártott 122 mm-es D - 74 vontatott ágyúéval (4. kép). A lö
veg konstrukciós sajátossága, hogy a tüzelés egy le
süllyeszthető alaplapról történik, így a kerekeket tehermen
tesítik. Menethelyzetben a felhajtott alaplap a lövegcső rög
zítését is biztosítja. Később a helyi háborúk, illetve a csa
pattapasztalatok alapján bebizonyosodott, hogy az ágyúta
rack aránylag nagy tömege csökkenti a manőverezési le
hetőséget és ezen keresztül a harci alkalmazás lehetősé
geit.

3. ábra: 152 mm-es D-20 ágyútarack
2
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A hetvenes évek elején kibontakozó fejlesztő program
második szakaszában a hadosztálytüzérség mozgékony
ságának, életképességének és tűzerejének megnövelése
volt a cél. 1973-tól a harckocsi- és gépesített lövészezredeknél és hadosztályoknál önjáró lövegeket, a gépesített
lövészszázadok és -zászlóaljak közvetlen tűztámogatására pedig gépvontatású aknavetőket állítottak szolgálatba.
A 122 mm-es 2Sz1 típusjelzésű önjáró tarack alvázát az
MT-LBU típusú többcélú lánctalpas harcjármű bázisán ala
kították ki. Az önjáró löveg zárt tornyába a D -30-as tarack
módosított változatú lövegcsövét szerelték be. Az önjáró
tarack úszóképes, sőt légi szállításra is alkalmas. A tüzelő
állás elfoglalásakor a tűzkészség eléréséhez csupán egy
perc szükséges (5. kép).
A 152 mm-es 2Sz3 típusjelzésű önjáró taracknál a hor
dozójármű megegyezik az SA-4 típusjelzésű légvédelmi
rakéta szállító-indító járművével (6 . kép). A zárt toronyba
épített lövegcső a D-20 ágyútaracknál alkalmazottnak mó
dosított változata. A lövegekhez kifejlesztett töltőberendeéssel percenként 4 lövedék kilövése lehetséges.
Az önjáró tüzérosztályoknál a tűzfeladatok gyors és
eredményes megoldása céljából az úgynevezett MASINA
(1V12) tűzvezető rendszert alkalmazták. A tűzvezető rend
szer osztály-ütegparancsnoki (a figyelőpontokon), valamint
törzsfőnöki és ütegelsőtiszti (a tüzelőállásban) vezetési
pontokból áll. A rendszer hordozójárművének kialakításá
hoz - hasonlóan a 2Sz1 önjáró tarackhoz - az MT-LBU
lánctalpas harcjármű szolgáltatott alapot. Az osztály-üteg
parancsnoki vezetési pontokban elhelyezett földi navigáci
ós berendezés biztosítja a menetek végrehajtása után a fi
gyelőpont koordinátáinak gyors meghatározását és a felde
rítő műszerek tájolását. Mindezt a kezelőállomány a harc
járműből történő kiszállás nélkül is el tudja végezni (7. kép).
A vezetési pontok készletéhez tartozó figyelő műszerekkel
nappal 1 0 kilométerig lehet a célok koordinátáit megállapí
tani. Éjszaka ezen mérési tartomány csupán 2,5 kilométer
re korlátozódik, így csak a peremvonalban és közvetlen
mélységében elhelyezkedő célok felderítése lehetséges. A
tűzparancsokat híradó berendezésekkel lehet továbbítani
a tüzelőállásban elhelyezkedő osztálytörzsfőnöki vezetési
ponthoz. A törzsfőnöki vezetési ponton számítógép segít
ségével állapítják meg a lőelemeket. A fedélzeti számító
gép ezen kívül képes különböző bemérési feladatok me
goldására is. A törzsfőnöki és elsőtiszti vezetési pontok kö
zött a megállapított lőelemeket automatikus tűzparancs-továbbító rendszer adja át. Az ütegelsőtiszt az így megkapott
lőelemeket - ugyanúgy, mint a figyelőponton - híradó be
rendezésekkel, fónikusan (szóban) képes továbbítani az
önjáró lövegek kezelőinek. Az önjáró tüzérosztályok ezen
tűzvezető rendszerrel a nem tervezett tűzfeladatokat álta-
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11. á b ra : 120 m m -e s 2B11 a k n a v e tő
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Iában 1,5-3 perc alatt képesek megoldani. (2) A gépvontatású tüzérosztályoknál ehhez hasonló tűzvezető rendszert
alkalmaznak, ám itt a hordozójárművet a BTR-80 csapatszállító harcjármű bázisán alakították ki (8 . kép).
A 82 mm-es 2B9 típusjelzésű automata aknavető
konstrukciós felépítése inkább egy tüzérségi lövegéhez ha
sonlítható (9. kép). Elsősorban az automata töltő- és hely
retoló berendezés és a két terpeszthető talpszár utalhat er
re. Az automata töltőberendezés percenként 120 lövés ki
váltását is lehetővé teszi. A tüzelőállás elfoglalásakor a ke
zelők a két talpszárat szétnyitják, majd az aknavetőt egy
kis méretű alaplapra ültetik és a kerekeket tehermentesítik.
Közvetlen irányzású tűz esetében a hatásos lőtávolság
1000 méterig, míg megosztott irányzásnál 4027 méterig
terjed. (3) Az aknavető 0-832DU jelű, 82 mm-es repeszak
nagránát kilövésére alkalmas. Az aknavetőt a gépi vonta
tás mellett alkalmassá tették tehergépkocsi rakfelületén tör
ténő szállításra is. Érdemes még megjegyezni, hogy Afga
nisztánban az orosz MT-LBU lánctalpas harcjárműre is fel
szerelték. Különösen nagy tűzereje miatt volt „közkedvelt”
a csapatoknál.
A 120 mm-es 2 B 11 típusjelzésű aknavető a második vi
lágháborúban alkalmazott M -38 aknavetők leváltására volt
hivatott. Ebben az esetben néhány konstrukciós változta
tás mellett a megnövekedett lőtávolságot érdemes kiemel
ni ( 1 1 . kép).
A 120 mm-es aknavetők fejlesztése szempontjából sok
kal nagyobb jelentőséggel bírt a deszantcsapatoknál
szolgálatba állított 2B16 típusjelzésű aknavető (12. kép).
Hasonlóan a 269-hez, itt is elmondható, hogy a tűzeszköz
konstrukciós felépítése inkább egy tüzérségi löveghez ha
sonlítható. A 2 6 )6 aknavető is alkalmas valamennyi koráb
bi szovjet eredetű, 120 mm-es aknagránát kilövésére. A
konstruktőrök ezzel még nem elégedtek meg. Az akna
vetőhöz kifejlesztettek egy kumulatív aknagránátot, illetve
egy olyan repeszaknagránátot, melynek maximális lőtávolsága 8800 méter. így a 26)6aknavetőt hatékonyan lehet
páncélelhárításra is alkalmazni, ezáltal új fegyverkategóri
át jelent. A nyolcvanas években, a NATO-tagállamok had
seregeinek kedvező tapasztalatai alapján, előtérbe került
az aknavetők „önjárósítása”. Az erre való törekvést jelzi a
120 mm-es 2Sz9 önjáró aknavető, melyet az 1985. máju
si díszszemlén ismert meg a széles nyilvánosság (13.
kép). A lövegcső lényegében a 120 mm-es 2B16 akna
vetőnél alkalmazott lövegcső módosított változatának te
kinthető. Az önjáró aknavető hordozójárművét a 8 /WDdeszant harcjármű bázisán alakították ki. A 2Sz9-est harci kö
rülmények között Afganisztánban próbálták ki. A tapaszta
latok alapján továbbfejlesztett változatát 1990-ben mutat
ták be. Az új változat típusjelzése 2Sz23. Itt a hordozó
járművet a BTR-80 nyolckerekes páncélozott szállító harc
jármű bázisán alakították ki, melyre a 2Sz9 lövegtornyát
szerelték fel (14. kép).
Az első és második világháborúban a hadviselő feleknél
a tüzérség jelentős részét a főparancsnokság tartalékába
osztották be. (4) Az egységes vezetés megvalósítása cél
jából a tüzérezredeket (dandárokat) tüzérhadosztályokba
szervezték. A szovjet hadseregben a második világháborút
követően, sőt napjainkig is fennmaradt a tüzérség eme
szervezeti csoportosítása. Az alkalmazási elveknek meg
felelően az állomány és fegyverzete változó, de általában
a nagy hatótávolságú lövegeket, aknavetőket és sorozat
vetőket, illetve a páncéltörő tüzérséget foglalja magában
( 1 . vázlat).
A hetvenes és nyolcvanas években a fejlesztő program
harmadik szakaszában a Főparancsnoksági Tartalék
nagy hatóerejű tüzérségének korszerűsítésére került sor.
A 152 mm-es 2A36 típusjelzésű ágyút azzal a nem titkolt
céllal fejlesztették ki, hogy felváltsa a 130 mm-es M -46\á-

Tüzérhadosztály

P á n c é lt ö r ő d a n d á r

— páncéltörő osztály

tüzérosztály - 4 db.

páncéltörő osztály

(72 db. 152 m m-es 2S5 önjáró ágyú)
páncéltörő osztály

páncéltörő osztály
tüzérosztály - 4 db.

12. á b ra : 120 m m -e s 2B16 a k n a v e tő

108 darab p á n c é ltö rő tű z eszköz

(2X72 db. 152 m m -es 2A36 ágyú)

sorozatvetöosztály - 4 db.
(54 db. URAGÁN sorozatvetö)

270 darab löveg, sorozatvető

1. v á z la t
A F ő p a ra n c s n o k s á g i T a rta lé k á llo m á n y a
„v á lto z a t a n y o lc v a n a s é v e k b ő l”

13. á b ra : 120 m m -e s 2Sz9 ö n já ró a k n a v e tő

bori ágyúkat. A második világháború után rendszeresített
/W-46-osok ekkortájt már teljesen elavultak (15. kép). Az
első szembetűnő változást az ágyú felépítésében a kétten
gelyes futómű alkalmazása hozta. Ez a megoldás lehető
vé teszi műúton a nagy vontatási sebességet. A tüzelőál
lásban a löveg fu tó m ű ve-a 152 mm-es D -2 0 ágyútarack
nál alkalmazott módon - emelővel ellátott alaplappal teher
mentesíthető. Érdekes sajátosság, hogy itt a felső lövegtalpon még egy félautomata töltőberendezést is elhelyeztek,
így a tűzgyorsaság eléri a percenkénti hat lövést. Az ágyú
hoz olyan rakétapóthajtású lőszert fejlesztettek ki, melynek
maximális lőtávolsága 40 kilométer!
A 152 mm-es 2Sz5 önjáró ágyú alvázául egy hat futó
görgős, felül nyitott, páncélozott jármű szolgál (16. kép). A
küzdőteret a páncéltestben, hátul alakították ki. A hosszú
lövegcsövet csőszájfékkel is ellátták. Az önjáró ágyú 1978
óta ismert és a 2A36 ágyú önjáró változatának tekinthető.
A 240 mm-es 2Sz4 önjáró aknavető a korábbi M -240 tí
pusjelzésű hátultöltős vontatott aknavető önjáró változatá
nak tekinthető (17. kép). Menethelyzetben az akna
vetőcső vízszintes helyzetben a hordozójárműhöz van rög
zítve, tüzelőállásban viszont egy hidraulikus emelőszerke
zettel lehet hátra emelni és a talplemezre állítani. Az önjá
ró aknavető hátrányos tulajdonságának számít, hogy a tű-

14. á b ra : 120 m m -e s 2Sz23 ö n já ró a k n a v e tő

15. á b ra : 152 m m -e s 2A36 g é p v o n ta tá s ú á g y ú
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1. táblázat
Gépvontatású lövegek és aknavetők
Típus

Rendsz. éve
Űrméret (mm)
Harci tömeg (t)
Maximális
lőtáv. (km)*
Lőszerjava
dalmazás (db)
Irányzási határok
-vízszintes(fok)
-füqqőleqes(fok)
Kezelőszemélyzet
(fő)
Tűzgyorsaság
(lövés percenként)
Lőszerek

Vontatási
sebesség (km/h)
-műút
-terep

D -3 0

D -2 0

2A36

tarack

ágyútarack

ágyú

2465
ágyú

1965
122
3,2
15,4
(21,9)
80

1955
152
5,65
17,41
(24)
60

1976
152
9,8
27,0
(40)
60

1987
152
7
24,7
(36)
60

360
-7 +70
7

± 29
-5 +63
10

± 25
-2,5 +57
8

7-8

5-6

repesz
romboló
vegyi
kumulatív
köd
viláqító

60
15

2B9

M -4 3

2B11

2B16

automata
aknavető
1971
82
0,622
4,27

aknavető

aknavatő

aknavető

1943
120
0,280
5,7

1981
120
0,21
7,1

120

80

80

1985
120
1,1
7,1
(8,8)
80

± 27
-3,5 +70
8

± 30
-1 +85
4

8
+45 +80
5

± 26
+ 4,5 +80
4

?
-4 +85
5

5-6

7

120

12-15

12-15

8-10

repesz
romboló
vegyi
kumulatív
köd
viláqító

repesz
romboló
vegyi
kumulatív
köd
atom

repesz
romboló
vegyi
kumulatív
köd
atom

repesz
romboló

repesz
romboló
köd
világító

repesz
romboló
vegyi
kumulatív
köd
világító

repesz
romboló
kumulatív
köd
világító

60
15

80
30

80
20

60
20

60
20

60
20

80
30

* Zárójelben lévő távolság a rakéta póthajtású lőszerekre vonatkozik

zelőállás elfoglalása nehézkes, a tűzkészség elérése idői
gényes. Az aknavető tűzgyorsasága csupán egy lövés per
cenként. Ennek elsődleges oka, hogy az aknagránát súlya
közel 130 kilogramm, és a kezelők a cső előrebillentésével,
kézi erővel tudják az aknavető töltését végrehajtani. Az ak
navetőhöz rendszeresített hagyományos repesz-aknagránát maximális lőtávolsága 9700 méter. Később egy olyan
megnövelt hatótávolságú aknagránátot fejlesztettek ki,
melynek maximális lőtávolsága a 2 0 kilométert is eléri.
A 2Sz7 típusjelzésű messzehordó önjáró ágyú a
„Pajzs-84” gyakorlaton jelent meg először a nyilvánosság
előtt (18. kép). A löveg a második világháborúban alkalma
zott B -4M lövegek felváltására volt hivatott. Hasonlóan a
2Sz5-höz, itt is egy felülről nyitott, páncélozott alváz bázi
sán alakították ki a hordozójárművet. A 203 mm-es huza-

golt, csavarzáras lövegcső jelentős tömege és lövéskor a
nagy hátrasiklási energia szükségessé tette egy nagy tel
jesítményű dugattyús folyadékfék és két léghelyretoló al
kalmazását. Tüzelőállásban a löveg irányzását a hordozó
jármű hátsó részén elhelyezett vezérlőpult segítségével
elektro-hidraulikus vagy mechanikus erőátviteli rendszerrel
lehet végrehajtani. Az önjáró ágyú maximális lőtávolsága
37,5 kilométer, a tűzgyorsaság pedig 1-2 lövés percen
ként.
Megjegyzés:
„A tüzérhadosztály rendeltetése a főirányban működő
magasabbegységek és a seregtestek megerősítése. Állo
mányába néhány azonos vagy különböző dandár tartozik.”
(Haditechnikai Lexikon, Magyar Haditechnikai Társaság,
Budapest, 1995. 468. oldal.)

Jegyzetek
(1)
. Elsősorban terjedelmi okok miatt nem térek ki a pán
céltörő tüzérségre, a harcászati-hadműveleti rakétatüzér
ségre és a tüzérfelderítésre.
(2)
. Napjainkban vannak már lényegesen megbízhatóbb
és gyorsabb tűzvezető rendszerek. Elégséges csak a ma
gyar Árpád tűzvezető rendszerre gondolni, mely ilyen tűzfeladatot akár 1-1,5 perc alatt old meg.
(3)
. A Haditechnikai Intézet a nyolcvanas évek végén
eme tűzeszközök bázisán fejlesztett ki egy olyan önjáró aknevetőt, melyhez ballisztikai lőelemképző is kapcsolódik
( 1 0 . kép).
(4)
. Például a második világháború végén a szovjet tüzér
ség 35%-a a főparancsnoki tartalék állományát képezte.
16. á b ra : 152 m m -e s 2Sz5 ö n já ró á g y ú
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(Folytatjuk)

Repülőgép-levegőrendszer korrelációscsalád-vizsgálata
Dr. Pokorádi László,
a műszaki tudomány kandidátusa

A korrelációscsalád-vizsgálat célja statisztikai módszerek
kel megállapítani, hogy a vizsgált rendszer mérhető külső
jellemzői milyen sztochasztikus kapcsolatban vannak
egymással a nem mérhető, belső paraméterek változása
kor. A vizsgálati módszer felhasználásával meghatározha
tók a külső jellemzők azon csoportjai (korrelációs család
jai), melyeken belül a paraméterek jó egymás közti korre
lációval rendelkeznek. Ezekből a családokból elegendő
csak az egyik (pontosabban a technikailag könnyebben
mérhető) paramétert mérni. Jelen tanulmány a korrelációscsalád-vizsgálatot és annak alkalmazási lehetőségét mu
tatja be - a szerző jelen folyóiratban megjelent tanulmá
nyainak folytatásaként - a M i-8 Hip helikopter levegőrend
szerének elemzésén keresztül.

1.

hető) jellemzőinek egymás közti sztochasztikus kapcsola
tait vizsgáljuk. A módszer segítségével állapíthatjuk meg,
hogy optimálisan mely jellemzőket célszerű mérni a rend
szer üzemeltetése során.

2. A korrelációs együttható
Két véletlen jelenség közötti kapcsolatot sztochasztikusnak
tekintjük, ha az egyik jelenség lefolyását nem határozza
meg egyértelműen a másik jelenség lefolyása, de befolyá
solja azt [2, 10]. Két valószínűségi változó közötti szto
chasztikus kapcsolat erősségét a korrelációs együtthatóval
jellemezhetjük. Az r? és a p véges pozitív szórású való
színűségi változók korrelációs együtthatójának az

Bevezetés

M [ ( / j - М{ г ] ) ) ( ц - М { ц ) ) ]
Egy rendszer vagy berendezés műszaki állapotát jellemző
inek pillanatnyi értékei határozzák meg. Ezen jellemzőket
- diagnosztikai vizsgálataink szempontjából - két csoportra
oszthatjuk, ezek a:
- külső jellemzők, melyek a rendszer működése során,
annak szétszerelése nélkül méréssel meghatározhatók.
Ilyennek tekinthető egy motor fizikai fordulatszáma, hasz
nos teljesítménye vagy nyomatéka;
- belső jellemzők, melyek pillanatnyi értékét szétszere
lés nélkül, közvetlen mérésekkel nem tudjuk meghatározni.
Ilyen például a részegységek hatásfoka, nyomásveszteségi tényezője vagy a rugómerevség.
A különféle rendszerek diagnosztikai elemzésének
egyik formája a vizsgált rendszer mérhető, külső jellemzői
nek korrelációscsalád-vizsgálata.
Az elemzés célja statisztikai módszerrel megállapítani,
hogy a rendszer külső jellemzői milyen korrelációs kapcso
latban vannak egymással a belső jellemzők eltéréseinek
hatására fellépő változásukkor [5, 6 , 8 ]. A korrelációs
együttható a valószínűségi változók közötti sztochasztikus
kapcsolat erősségét jellemzi [2, 4]. A vizsgálati eredmény
- amely az úgynevezett korrelációs gráf - felhasználásával
határozhatók meg a külső jellemzők azon családjai, melye
ken belül a paraméterek erős egymás közti korrelációval
rendelkeznek. Ezekből a családokból kiválaszthatók azok
a fizikai vagy technikai mennyiségek, melyek mérésével a
legkevesebb számú, kellő pontosságú és technikailag
könnyen kivitelezhető méréssel, de a megfelelő biztonság
gal megállapítható a rendszer pillanatnyi műszaki állapota.
Két erős, pozitív korrelációval bíró jellemző közül ha az
egyik valamely irányba változik - a korrelációs együttható
nak megfelelően - , nagy valószínűséggel a másik is abban
az irányban módosul. Erős negatív korreláció esetén ter
mészetesen ellenkező előjelűek a változások. Ebben az
esetben pedig elegendő csak az egyik - pontosabban a
technikailag könnyebben mérhető - paramétert mérni.
A korrelációscsalád-vizsgálattal a rendszer külső (mér

D( r i ) D( r j )
( 1)

mennyiséget nevezzük [1] [ 3 ] [ 9 ].
Ha r\ és p egymástól független valószínűségi változók,
akkor
R(T A) = 0

(2 )

Ha
R(r?, p) > 0 ,

(3)

akkor 77 és p között pozitív korrelációról beszélünk. Eb
ben az esetben, ha fennáll az
П>Щч)

(4)

egyenlőtlenség, általában arra következtethetünk, hogy a
p > Щ р)

(5)

egyenlőtlenség is fennáll, és fordítva. Ez azt jelenti, hogy ek
kor várhatólag mindkét változó értékének eltérése a várható
értékétől azonos előjelű lesz. Negatív korreláció, azaz az
R(rj, p) < 0,
(6 )
egyenlőtlenség esetén, ha fennáll a (4) egyenlőtlenség, ál
talában arra lehet következtetni, hogy:
p < Щ р).

(7)

Ekkor a két valószínűségi változó várható értékeiktől
való eltérése nagy valószínűséggel ellentétes előjelű lesz.
Fontos megjegyeznünk, hogy a korrelációs együttható
értéke mindig -1 és + 1 közé esik, azaz:

-^<R(r1, p) <^.

( 8)

1998/2 HADITECHNIKA 7

A

Az R(rj, ß) korrelációs együtthatót az 77 és ß változókra vonatkozó x-i; x2; ... xn illetve y-|; y2; ... yn minták alapján az
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-0,80

0,60

0,15

0,70

-0,30

0,45

В

-0,40

C

0,95

0,60

D

-0,80

0,15

-0,30

E

- 0 ,2 0

0,70

0,45

E
-

0 ,2 0

0,17
0,17

1a. ábra
О)
képlettel becsüljük [1] [3] [4]. A fenti mennyiséget az x-|; x2;
... xn és y-|; У2 ; yn minták tapasztalati korrelációjának is
nevezhetjük.
Több valószínűségi változó esetén a (9) egyenlet alapján
páronként statisztikailag meghatározott /^együtthatókat az

1 - Kiválasztjuk a legnagyobb abszolút értékű együttha
tót a mátrixból és a hozzá tartozó két paramétert egy gráf
szögpontjaiként ábrázoljuk. Az összekötő élre felírjuk a kor
relációs együttható értékét (1 b. ábra);

A
Г\2

Г21

Г22

Гп\

Гп2

■• ’

ru
Г2п

c

D

E

-0,40

0,95

-0,80

- 0 ,2 0

0,60

0,15

0,70

-0,30

0,45

В

-0,40

C

0,95

0,60

D

-0,80

0,15

-0,30

E

-0 ,2 0

0,70

0,45

•

''n

В

^

0,17

К

'

0,17

korreláció-mátrixba rendezhetjük. A korreláció-mátrix min
dig szimmetrikus és főátlójának elemei mindig eggyel
egyenlőek, azaz:
0,95

rij = ryí

( 11 )

3. A vizsgálati módszer ismertetése
A korrelációscsalád-vizsgálathoz - a statisztikai elemzés
elvégzése érdekében - a külső jellemzők értékeinek kellő
számú sokasága szükséges. Ezen adathalmaz ismereté
hez a vizsgált rendszert vagy annak modelljét tudjuk alkal
mazni. A gyakorlati megvalósíthatóság szempontjából leg
célszerűbb a rendszer lineáris vagy nem lineáris matema
tikai modelljét felhasználnunk.
Első lépésként a nem mérhető belső, illetve a környezeti
jellemzők valós értékeinek eloszlását határozzuk meg. Eh
hez felhasználhatók a modell feltöltésekor, illetve a rend
szer üzemeltetési sajátosságainak elemzésekor kapott
adatok. Az első esetben példaként említhetjük a különböző
geometriai adatok felvételét vagy valamely technikai jel
lemző (például rugómerevség) meghatározását. A másodi
kon pedig például a vizsgált repülőgép repülési sebességés magasságtartománya által meghatározott környezeti
paraméterek vizsgálatát értjük.
A fenti statisztikai eloszlások jellege és paraméterei is
meretében gerjesztjük a modellt. Ekkor a fentiekben meg
határozott eloszlások alapján a belső és a környezeti jel
lemzők véletlenszerűen felvett értékeit mint kiinduló adato
kat felhasználva oldjuk meg a rendszer matematikai mo
delljét a mérhető, külső jellemzőkre. A kapott eredmények
alapján meghatározzuk - a (9) egyenlet felhasználásával a vizsgálandó külső jellemzők közti korrelációs együttható
kat és azokat a korreláció-mátrixba rendezzük (példaként
lásd az 1 a. ábrát), majd:
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1b. ábra
2 - Az utolsó két paraméter sorában vagy oszlopában
megkeressük a legnagyobb abszolút értékű korrelációs
együtthatót úgy, hogy a már ábrázolt paramétereket figyel
men kívül hagyjuk. Az így kiválasztott újabb paramétert, il
letve az együtthatót - fenti módon - ábrázoljuk a gráfban
( 1 c. ábra);

A
A

B

D

C
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0,95

-0,80

0,60

0,15

0,70

-0,30

0,45

В

-0,40

C

0,95
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D

-0,80

0,15

-0,30

E

-0,20

0,70

0,45

1c. ábra

E
-

0 ,2 0

0,17
0,17

3
- Ez utóbbit addig ismételjük, míg az összes paramé
tert nem ábrázoljuk a gráfon (Id. - 1e. ábrák);

A
A

В

c

D
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0,70

-0,30

0,45

В
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c

0,95

0,60
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-0,80

0,15

-0,30

E
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0,70

0,45

E
-

0 ,2 0
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1d. ábra

E
A

-0,40
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0,95
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0,60
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0,70
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0,45
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C

0,95

0,60

D

-0,80

0,15

-0,30

E

- 0 ,2 0

0,70

0,45

-

0,17
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4
- A gráfon a meghatározott határértékkel kijelöljük a
korrelációs családokat úgy, hogy a család rész gráfján be
lül nem lehet a határértéknél kisebb kapcsolat ( 1 f. ábra).
A fenti módon meghatározott családokból kell kiválasz
tanunk azokat a jellemzőket, melyeket a legcélszerűbb
mérni. A kiválasztásnál figyelembe kell vennünk, hogy az
adott paraméter milyen kapcsolatban van a család többi
tagjával, mérése technikailag hogyan oldható meg, vagy
mérésével milyen információtartalmú adatot kapunk.
A korrelációscsalád-vizsgálat alkalmazásának egyik je
lentős kérdése a családok elválasztásához szükséges ha
tárérték meghatározása. Ekkor figyelembe kell vennünk a
rendszer sajátosságait, technikai és anyagi lehetőségeiket,
illetve a műszaki állapot meghatározásának szükséges
pontosságát. Fontos szempontként kell kezelnünk a rend
szer meghibásodásának, hibás működésének következ
ményeit (például katasztrófa vagy zavar). Általában határ
értéknek 0 ,5-0 ,8 közti értéket célszerű választani [6 ].
Ha magas határértéket választunk, akkor több családot
kapunk. Ekkor a mérések alapján pontosabb képhez jutunk
a rendszer pillanatnyi műszaki állapotáról, de a több család
több mérendő paramétert is jelent. Ez nagyobb technikai
és így anyagi befektetést igényel. Ha viszont alacsony ha
tárértéket választunk, a családok és a mérendő paraméte
rek száma csökkenni fog. Ebben az esetben kisebb lesz a
technikai és anyagi befektetés, de a rendszerről kapható
információ is jelentősen csökken vagy csökkenhet. Ezért
igényel megfontolást a határérték megállapítása.
A vizsgálat elvégzésének másik fontos kérdése a korre
lációs együtthatók meghatározásához szükséges minták
(gerjesztések) számának meghatározása. Ezen probléma
megoldásához a statisztikai mintákat, azaz a modell ger
jesztésének számát fokozatosan célszerű növelnünk és a
korreláció-mátrixok elemeit meghatároznunk. Ezt addig
szükséges folytatnunk, amíg az előző mintaszámhoz tar
tozó korreláció-mátrixhoz képest az azonos elemek közti
legnagyobb különbség nem csökkent egy határérték - ál
talában 0,01 - alá [5].
A korrelációscsalád-vizsgálat elvégzése után a kijelölt
családokból a mérendő paramétereket technikai, mérhetőségi és más diagnosztikai szempontok figyelembevételével
kell kiválasztanunk.

4. A Mi-8 helikopter levegőrendszerének vizsgálata
-

0,40
0,70

A M i-8 helikopter féklevegőrendszerének korrelációscsalád-vizsgálata céljából a rendszer felállított - és a szerző
korábbi cikkeiben (például [7]) ismertetett - stacioner, line
áris modelljét alkalmaztuk. Fontos hangsúlyozni - elosz
latva néhány szakmai félreértelmezést - , hogy egy állan
dósult modell a vizsgált rendszer állandósult működését
(amikor rendeltetésszerű feladatát hajtja végre) írja le, nem
pedig kikapcsolt, nem működő állapotát.
A modellt úgy gerjesztettük, hogy a belső jellemzőket a
modell feltöltése során végzett mérések statisztikai elem
zésével megállapított eloszlásoknak megfelelően véletlen
szerűen választottuk ki. A gerjesztésekre kiválasztott belső
jellemzőket, azok felvett eloszlásait és intervallumait az I.
táblázat tartalmazza.
A gerjesztések számát fokozatosan növeltük addig, míg
az előző mintaszámhoz képest a korreláció-mátrix azonos
elemei közötti legnagyobb eltérés nem csökkent a 0 ,0 1 ér
ték alá. Az így kapott korreláció-mátrixból - lásd (12)
egyenletet - megszerkesztve a korrelációs gráfot, határoz
tuk meg a vizsgált rendszer külső jellemzőinek korrelációs
családjait.

1f. ábra
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I. tá b lá za t

Belső jellemzők gerjesztési adatai
Gerjesztési
tartomány

Jellemző

PU-7 redukciós
rugójának ereje
PU-7 „2”
rugójának ereje
Redukciós gyorsító
rugójának ereje
Fékpofák rései
Fékpofák visszatérítő
rugójának rugómerevsége

Pc
1 1

Pb

0,921

1

0,854
0,785

0,930
0,865
0,927

0,851

Eloszlási
jelleg

±2 %

normál

±2 %

normál

±2 %
±1 0 %

normál
egyenletes

±4%

normál

A család többi tagjával való erős korrelációs kapcsolata,
valamint jó mérhetősége miatt is ajánlott a családon belüli
mérése.
• A M i-8 helikopteren rendszeresített műszerek a
fent említett paramétereket mérik, tehát a tervezés során
történt választás helyesnek bizonyult.

5. Összefoglalás

F,

f2

1
0,802
0,860

1
0,812

F3

P«

F 4

A cikk megmutatta a korrelációanalízis mint statisztikai
módszer alkalmazásának lehetőségét a műszaki rendsze
rek diagnosztikai elemzésére. A korrelációscsalád-vizsgá
lat - mint hatásos diagnosztikai eljárás - alkalmazásával
és más technikai szempontok figyelembevételével optimá
lisan kiválaszthatók a vizsgált rendszer ellenőrzéséhez mé
rendő szükséges paraméterek.
A tanulmány, az eljárás bemutatásán túl, annak felhasz
nálási lehetőségét is szemléltette a M i-8 helikopter levegő
rendszerének példáján keresztül.

6. Alkalmazott jelölések
1

5

0,914

0,958

0,926

0,865

0,928

1

-0,154

-0,152

-0,147

-0,119

-0,156

-0,153

D
1

( 12)

A 2. ábra a rendszer korrelációs gráfját mutatja, ahol a
vastag körök azokat a paramétereket jelzik, melyeket mér
nek a rendszeren.
A korrelációscsalád-vizsgálat alapján az alábbi következ
tetéseket tudjuk levonni:
• a fékezés utáni pa tartálynyomást kivéve a külső
jellemzők erős, pozitív korrelációval kapcsolódnak egymás
hoz;
• az üzemeltetés során két paraméter mérését
célszerű elvégezni, ezek:
x a fékezés utáni pa tartálynyomás;
Ennek mérése - mivel a műszer nem csak a fé
kezés utáni tartálynyomást méri - az úgynevezett csal
előtti rendszer ellenőrzéséhez is szükséges.
x a pb féklevegőnyomás;

2. á b ra : A M i-8 h e lik o p te r le v e g ő re n d s z e r k o rre lá c ió s g rá fja

pa
pb
pc

V
R
n
P

-

a j-edik fékpofa nyomóereje;
a várható érték;
a szórás;
fékezés utáni tartálynyomás;
féklevegőnyomás;
vezérlő nyomás;
az г/ és a p általános jellemzők
korrelációs együtthatója;
- korrelációs mátrix;
- általános jellemző;
- általános jellemző.
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Az AN/APG-73 típusú repülőgép-fedélzeti radar
Dr. Csorba János mérnök alezredes

Az F/A-18C/D Hornet típusú harcászati
repülőgép fedélzeti rádióelektronikai
célfelderítő és mérő berendezései közé
tartozó APG -73 radar egy koherens,
több üzemmódú, többféle moduláció
adójelet alkalmazó célfelderítő, célkö
vető és tűzvezető radar.
Jelen cikk az APG-73 radar szerke
zeti felépítésének, működési üzem
módjainak, megbízhatósági és karbantarthatósági tulajdonságainak ismerte
tésével foglalkozik. A radar főbb jel
lemző tulajdonságai az alábbiak:
• A levegő-föld, valamint a bármely
térfélből magasságkorlátozás nélkül
végezhető levegő-levegő célfelderítés
és -követés kis, közepes és nagy adó
impulzusismétlődési frekvenciával tör
ténik.
• kétcsatornás vevővel és jelfeldol
gozó processzorral rendelkezik, ami jó
rádióelektronikai zavarás elleni védel
met (ECCM), valamint jó jellemzőket
tesz lehetővé térben lefelé irányuló al
kalmazás esetén.
• Az adó frekvenciájának koherens
és nem koherens változtathatósága
hozzájárul a jó ECCM-tulajdonságok
eléréséhez.
• A szoftver úton programozható
processzoregység gyors rendszermó
dosításokat tesz lehetővé.
• A radar együttműködik a Sparrow
és AMRAAM fedélzeti rakétákkal.
• A radar konstrukcióját nagy mű
szaki megbízhatóság jellemzi, elektro
mos antennameghajtást, állandó mág
nessel fókuszált haladóhullámú csövet
és térvezérlésű tranzisztoros előerő
sítőt alkalmaz.

mm

§

rw -

ANTENNA
(EXISTING)

TRANSMITTER

MOTION SENSING
SUBSYSTEM

(EXISTING)

Щ
POWER SUPPLY

RADAR RECEIVER

RADAR DATA
PROCESSOR

1. á b ra : Az APG -73 ra d a r s z e rk e z e ti fe lé p íté s e : B a lró l a z ó ra m u ta tó h a la d á s á v a l
e lle n k e z ő irá n y b a n : 1. A n te n n a e g y s é g ; 2. M o z g á s é rz é k e lő re n d s z e r; 3. T á p e g y
s é g ; 4. V e v ő e g ysé g ; 5. P ro c e s s z o re g y s é g ; 6. A d ó e g y s é g

A radar szerkezeti felépítése
Az APG-73 radar nagy adatfeldolgo
zási sebességet és többféle adójel mo
dulációt szolgáltat a levegő-levegő fela
datok végrehajtásához, továbbá nagy
adattárolási képességekkel és jó fel
bontóképességgel rendelkezik a föld
levegő feladatok végrehajtásához. Az
APG-73 radar I hullámsávú, koherens,
több működési üzemmóddal rendel
kező radar, korszerű elvekkel, megol
dásokkal és alkatrészekkel. A konstruk
ció magas műszaki megbízhatóságot
és könnyű karbantarthatóságot tesz le

hetővé átfogó és pontos beépített önel
lenőrzési rendszerének köszönhetően.
Térfogata megközelítően 167 dm3,
tömege mintegy 250 kg. Hat szerkezeti
főegységből áll ( 1 . ábra), melyek képe
sek nagy vibráció és magas akusztikus
környezeti terhelések elviselésére. Tö
rekedtek a szerkezeti egységek közötti
interfészek optimális kialakítására. A
szervoerősítő modult például az anten
nához közel helyezték el, lehetővé

téve, hogy az erősítő és a motor közötti
vezetékek rövidek legyenek. A hermetikus csatlakozón keresztül digitális
összeköttetést valósítottak meg, hogy
minimalizálják a zajproblémákat és
egyszerűsítsék az interfészt. Egy másik
példa az analóg-digitális átalakítónak a
vevőben történő elhelyezése, ami le
hetővé teszi, hogy analóg digitális inter
fészt alkalmazzanak a radar vevő- és a
processzoregység között.
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Antenna
Az antennaegység egy nagy antenna
nyereségű, kis oldalszirmokkal rendel
kező, sík elrendezésű réssugárzók al
kotta fázisvezérelt antennarácsból és
egy kéttengelyes kardánszerelvényből
tevődik össze (lásd a 3. ábrát). Az an
tennarács az üzemmódtól függően ce
ruzanyaláb, legyezőnyaláb vagy mo
noplusz iránykarakterisztikát hoz létre,
amelynek hely- és oldalszög szerinti
mozgatását elektromotorral valósítja
meg kardántengelyek alkalmazásával.
A csőtápvonalak, a monoplusz áramkö
rök, a szilárdtest kapcsolók és az ár
nyékoló szerelvények az antennarács
hátsó részén láthatók. A szervomodul a
kardánfelfüggesztés alsó részén talál
ható. Az antennarácson kívül az anten
naegység magában foglal egy tölcsér
sugárzó segédantennát az oldalszir
mok elnyomása érdekében, egy, az an
tenna iránykarakterisztika zérushelyei
nek csökkentésére szolgáló tölcsérsu
gárzót AIM -7 rakétaindításkor, valamint
egy célmegvilágító tölcsérsugárzót,
amely az AIM -7F rakéták látás alapján
történő indítását támogatja. A lefedett
földfelület maximalizálása érdekében
egy széles legyezőnyaláb iránykarakterisztikát eredményező antennatáplálás
áll rendelkezésre. Az antennajellemző
ket az 1. táblázat tünteti fel.

Adó
Az adó folyadékhűtéses, állandó mág
nessel fókuszált rácsmodulációjú hala
dóhullámú csöves egység, amely le
hetővé teszi az impulzusismétlődési
frekvencia és az impulzusszélesség
változtatását. Szoftver vezérlés révén
az adó nagy teljesítményű, X hullám
sávú kis, közepes és nagy ismétlődési
frekvenciájú adójeleket, valamint az
A IM -7F rakéták számára impulzusDoppler célmegvilágító jeleket állít elő.
Az adó mikrohullámú processzoregy
sége végzi a vevő védelmének első
szakaszát. A 2. ábra a mintegy 52 kg
tömegű adóegység fényképét, a 2. táb
lázat pedig az adó elektromos jellem
zőit tünteti fel.

3. á b ra : A z APG-73 ra d a r a n te n n á ja

Vevő
Az 4. ábrán látható moduláris felépítésű
vevőegység kis teljesítményű rádiófrek
venciás gerjesztőegységből, a tulajdon
képpeni vevőből, analóg-digitális átala
kítóból, valamint időzítő és vezérlő
áramkörökből áll. A gerjesztőegység
koherens helyi oszcillátor jelet és az
adó számára rádiófrekvenciás jelet állít
elő, és képes koherens impulzusról im
pulzusra történő frekvenciaváltásra. A
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4. ábra: Vevőegység

1. táblázat
Antennajellemzők
Jellemző

Érték

Típus
Frekvencia
Átmérő
Sávszélesség
Motor
Oldalszögeltérítés
Helyszögeltérítés
Eltérítési sebesség
Nyalábszélesség
Polarizáció
Segédantenna
IFF dipólantennák

sík antennarács
l-sáv
68 cm
3%
egyenáramú
±70°
±60°
60°/s (maximum 1007s)
3,3°
függőleges
van
nincsenek

2. táblázat
Az adóegység elektromos jellemzői
Jellemző

Érték

Az erősítő típusa
Frekvencia
RF sávszélesség
Impulzuskompresszió
Bemeneti teljesítmény

rácsmodulált haladóhullámú cső
l-sáv
4%
13:1, Barker kód
4,5 kW

3. táblázat
A vevőegység jellemzői
Jellemző

Érték

Csatornák száma
Középfrekvenciák száma
Erősítés
Durva erősítésszabályozás
Finom erősítésszabályozás
Rakétakompatibilitás
Frekvenciaváltozás
Mintavételezési frekvencia
Egycsatornás, 11 bit
Kétcsatornás, 11 bit
Egy- vagy kétcsatornás,
6 bit

2
2
90 dB ± 3 dB
0-45 dB, 15 dB lépésenként
0-63 dB, 1 dB lépésenként
AIM-7, AIM-120
impulzusról impulzusra, koherens
10 MHz
5 MHz
58 MHz

4. táblázat
A jelfeldolgozó processzor jellemzői
Jellemző
Áramköri technológia
Utasításkészlet
FFT pontok száma
Processzorok száma
Sebesség: (20 millió komplex művelet
per sec processzoronként)
Hozzáférési idő
Memória
Tömbmemória-kapacitás
Adatmemória-kapacitás
Programmemória-kapacitás
Memóriasebesség
Adatformátum

Érték
VHSIC
Assembly nyelv
2048
3
60 millió komplex
művelet másodpercenként
100 ns, 300 ns
Statikus RAM
1M
48 К processzoronként
32 К processzoronként
10 MHz, 20 MHz
32 bit/16 bit

Megjegyzés: A memória-kapacitások 32 bites szavakra vonatkoznak.

gerjesztőegység kompatíbilis az A IM -7
és AIM-120 rakétákkal. Az RF impul
zus felfutási és a fázismoduláció beál
lási idő változtatható a fedélzeti önvé
delmi zavaróberendezéssel való együt
tes működés javítása érdekében.
A kétcsatornás, háromszorosan
transzponált vevőt kiszajú kettős térve
zérlésű tranzisztoros erősítők jelen
léte, nagy sávszélesség és nagy dina
mikatartomány jellemzi. Beépített ön
tesztje kielégíti a MIL-STD-2084 kato
nai szabvány hibafeltárási és hibabeha
tárolási követelményeit. A vevőegység
főbb jellemzői a 3. táblázatban láthatók.
Processzoregység
A processzoregység magában foglalja
a jel- és az adatfeldolgozó processzort.
A jelfeldolgozó processzor a radar vi
deojel digitális feldolgozását, az adatfel
dolgozó processzor pedig a jelfeldol
gozó program betöltését és a radar ál
talános vezérlését látja el.
Jelfeldolgozó processzor
A jelfeldolgozó processzor az adatfel
dolgozó processzor szoftver vezérlése
mellett működik. Utóbbi beállítja a mű
ködési üzemmódot, az impulzus-is
métlődési frekvenciát, Doppler- korrek
ciót, küszöbszint- és távolságállomány
beállítást biztosít. A jelfeldolgozó pro
cesszor az adatprocesszor számára
céljeleket továbbít az elfogáshoz,
Doppler- frekvenciát a követett célokról,
összeg- és különbségi adatokat a szög
méréshez, passzív zavar- és tereprefle
xió frekvenciát, valamint a terepakadá
lyok elkerülésével kapcsolatos adato
kat. Levegő-levegő üzemmódokban di
gitális céljeleket állít elő. Levegő-föld
üzemmódban analóg videojeleket szol
gáltat 512 vagy 1224 soros raszteres
ábrázolás céljából 60 félkép per s-os
sebességei. Térképező üzemmódhoz
PPI típusú indikátort alkalmaz. A
jelfeldolgozó
processzor
egyes
jellemzőit a 4. táblázat tartalmazza.

Adatfeldolgozó processzor
Az adatfeldolgozó processzor vezérli az
üzemmódokat, az antennát, biztosítja a
célkövetést, a ki- és bemenetek vezér
lését és a kijelző adatfeldolgozást.
Igen nagy sebességű berendezés,
amely több mint kétmillió művelet/s se
bességgel működik. A radar többi egy
ségével és a fedélzeti repüléselektroni
kai alrendszerrel soros adatbuszok kö
tik össze. Ezenkívül hat nagy sebes
ségű adattovábbító vonal csatlakoztatja
a jelfeldolgozó processzorhoz. Számos
diszkrét be- és kimenet is található,
amely összeköti az adatfeldolgozó pro-
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cesszort a radar egyéb és további re
pülőgépfedélzeti egységekkel.

A radar működési üzemmódjai
Levegő-levegő üzemmódok
Sebesség szerinti keresés üzemmód
Nagy impulzusismétlődési frekvenciájú
adójelet alkalmaz távolsági moduláció
nélkül. Az egyik letapogatási sorról a
másikra történő áttéréskor két ismétlő
dési frekvenciát váltogat. Távolságmérést nem tesz lehetővé.
Keresés közbeni távolságmérés
üzemmód
Közepes és nagy impulzusismétlődési
frekvenciát alkalmaz. Előbbit a kis, utób
bit pedig a nagy megközelítési sebes
ségű célok detektálására. Minden letapo
gatási fajtánál az egymást követő sorok
nál ismétlődési frekvenciaváltás történik.
Nagy impulzusismétlődési frekvencia
esetén a céltárgymegvilágítási időt há
rom egyenlő intervallumra osztják line
áris adófrekvencia modulálás alkalma
zásával. Az első intervallumban nincs
moduláció, a másodikban nagy, a har
madikban pedig kisebb meredekségű
frekvenciamodulációt alkalmaz.
Közepes impulzusismétlődési frek
vencia esetén az adójel-átlagteljesítmé
nyének növelése céljából impulzus
kompressziót alkalmaznak. A távolsá
got a céltárgy besugárzási ideje alatt a
korrelált visszavert jelek alapján mérik.
Manőverező légiharc-üzemmód
Az APG -73 radarnak négy manőve
rező légiharc-üzemmódja van: gép
ágyú, függőleges letapogatás, rögzített
sugár és széles szögtartományú befo
gás. Gépágyú üzemmódban az an
tenna a homloküveg kijelző látómezejé
nek megfelelő szögtartományt tapo
gatja le. Függőleges letapogatás üzem
módban az antenna két, egymástól 2
fokra lévő függőleges sort tapogat le.
Rögzített sugár üzemmódban az an
tennát középhelyzetben rögzítik. Az
adatfeldolgozás mindhárom üzemmód
ban hasonló a közepes ismétlődési
frekvenciájú keresés közbeni távol
ságmérés üzemmódhoz. Gépágyú és
függőleges letapogatás üzemmódban
kis időtartamú, kompresszió nélküli, kö
zepes ismétlődési frekvenciájú adójelet
alkalmaznak, viszonylag kis hatótávol
ság mellett. Rögzített sugár üzem
módban a maximális detektálási távol
ság nagyobb a céltárgy besugárzási
idejének növekedése miatt. A széles
szögtartományú befogás üzemmód
nagy időtartamú, közepes ismétlődési
frekvenciájú adójelet és impulzuskomp
ressziót alkalmaz a maximális detektá
lási távolság elérése érdekében.
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5. á b ra : A z APG 73 p ro c e s s z o r e g ysé g e

6. á b ra : A z APG 73 tá p e g y s é g e

A célbefogó áramkör ciklikus távol
sági keresést hajt végre a minimális tá
volságnál kezdve és attól kifelé ha
ladva. A legközelebbi céltárgy befo
gása automatikusan történik.
Keresés közbeni pályakövetés
Ebben az üzemmódban a radar kere
sés közben frissíti a szög, sebesség és
távolság pályakövetési adatokat. Maxi
mum tíz céltárgy pályakövetése lehet
séges, melyek közül a nyolc legfonto
sabbnak minősített cél jelei megjelen
nek a képernyőn.
A kívánt felderítési zóna alakzatot be
lehet vinni manuálisan, vagy pedig a

radar a letapogatást automatikusan
olyan középponttal állítja be, amely a
nagy prioritású célokat biztonságosan a
letapogatási térfogaton belül tartja. A
célok fontosságát a repülőgép-vezető
állítja be. Ez az üzemmód többszörös
AMRAAM rakétaindítást tesz lehetővé.
Egyetlen cél pályakövetése
Az előbbi három üzemmódban lehető
ség van a céltárgy követésre történő
kézi befogására. Ehhez a célmegjelölő
szimbólumot a kijelzőn a kívánt céljel
fölé kell helyezni, majd kezdeményezni
kell a befogást. Az antenna oldalszög
szerint automatikusan a jelzett irányra

normál nyalábbal történő térképezés
adatai töltik ki. A térképezés egysoros
antennaletapogatással történik, amely
soronként mintegy 4 másodperc időt
vesz igénybe.

7. ábra: Az F/A-18C maximális vadászgép fegyverzettel szerelve
áll és elegendő ideig marad ott ahhoz,
hogy a céltárgy jelenlétéről meg
győződjék. Ha ez elmarad, akkor ismét
soros letapogatás jön létre. Szükséges,
hogy keresés közben visszavert jelet
kapjunk, majd az antenna ezen állása
mellett ismét vétel következzék be. Ez
a két vétel bekapcsolja az automatikus
követés üzemmódot.
A céltárgy befogása után folyamatos
szög, távolság és/vagy sebesség sze
rinti követés jön létre a jel-zaj viszony,
az irányzóvonal sebessége és az an
tenna kardántelfüggesztése által meg
határozott korlátokon belül. A követést
az adatfeldolgozó processzor végzi,
amelyhez Kálmán-szűrő algoritmust
használ. Az első légtérből történő köve
téskor nagy, a hátsóból pedig közepes
adóimpulzus ismétlődési frekvenciát
alkalmaznak. Biztosítva van a nagy is
métlődési frekvenciájú célmegvilágí
tás A IM -7 rakéták indításához. Az
üzemmód támogatja az AMRAAM ra
kéták indítását is.
Köteléken belüli célfelbontás és légihelyzet-leképezés
A radar követés közben két szolgáltatást
képes nyújtani. Az egyik szolgáltatás so
rán az egy célt követő és a keresés köz
beni követés üzemmód váltogatja egy
mást, ami lehetővé teszi a repülőgép-ve
zető számára az egyetlen céltárgy köve
tési nyalábszélességen kívüli célok fel
derítését. A másik szolgáltatás a célkö
vetési nyalábszélességen belül biztosít
nagyobb felbontást, lehetővé téve az
egymáshoz közel, kötelékben repülő cé
lok megkülönböztetését.

Gépágyú-irányzási üzemmód
Kis céltávolságok esetén a radar képes a
gépágyú tűzvezetéséhez elegendő pontos
ságú különleges követési üzemmód létesíté
sére. Ehhez közepes ismétlődési frekvenci
ájú adójelet használ, s koherens frekvencia
váltogatás révén minimalizálja a céltárgy
szögzaját.

Levegő-föld üzemmódok
Térképezés normál antennanyalábbal
A 20, 45 vagy 90° széles oldalszög-letapogatási tartomány a kívánt irányba
állítható. Létezik egy fix 120° széles ol
dalszög zóna is. Nagyobb távolsági
skálák beállítása esetén 13:1 impulzus
kompressziót alkalmaznak, hogy a terepreflexió-zaj viszony megfelelő le
gyen. A radar egysoros, 65°/s sebes
ségű oldalszög szerinti letapogatást
hajt végre dőlés- és bólintásstabilizációval. Meredek szögek esetén az an
tenna ceruzanyalábról automatikusan
legyezőnyalábra vált, hogy növelje a
függőleges nyalábszélességet.
A repülőgép-vezető által kurzorral
megjelölt hely távolság- és oldalszögadata a harcfeladat-számítógépre jut.
Ha a megjelölt cél pontszerű, akkor a
radart át lehet kapcsolni ezen pont kö
vetésére.
Navigációs térképezés üzemmód
Ezt az üzemmódot jó felbontás és szé
les látószög jellemzi. Többféle távolsági
tartomány és oldalszög szektor állítható
be. A repülés nyomvonalától számított
±5°-on kívül 8:1 nyalábszűkítés törté
nik, míg a ±5°-on belüli tartományt a

Doppler-nyalábszűkítés
A szektoros Doppler-nyalábszűkítés
19:1 állandó oldalszög szőkítési arányt
hoz létre a repülőgép sebességvekto
rához képest 5°-nál nagyobb oldalszö
geken. Koherens, 13:1 impulzuskompressziójú, kis ismétlődési frekvenciájú
adójel használatos. Az ábrázolt képet
256 oldalszög és 256 távolságelem al
kotja. A szektoros Doppler-nyalábszűkítést a kívánt mező kijelölésével lehet
bekapcsolni normál nyalábbal történő,
illetve navigációs térképezés üzem
módban. Kijelölt fix hely követése lehet
séges.
Kis szögtartományon belül 67:1
arányú nyalábszűkltés lehetséges a
repülőgép sebességvektorához viszo
nyított 5°-nál nagyobb oldalszögek mel
lett. Ekkor a kép oldalszög-kiterjedése
1 2 ,6 ° állandó érték, miközben a távol
ságfelbontás automatikusan úgy módo
sul, hogy az megfeleljen az oldalszögfelbontásnak. Bekapcsolható a normál
nyalábos és navigációs térképezés, va
lamint a szektoros nyalábszűkítés
üzemmódokból.
Tengerfelszín-letapogatás
Ez az üzemmód tengerfelszíni hajók
felderítésére szolgál. Impulzusról im
pulzusra történő frekvenciaugratást,
13:1 Barker-kódos impulzus-komp
ressziót, kis impulzusismétlődési frek
venciát alkalmaz. Az egysoros felderí
tési zónát dőlés és bólintás szerint sta
bilizálják. A felderítési zóna oldalszöge
és távolsága állítható.
Földi mozgócél-indikálás és mozgócélpályakövetés
13:1 impulzuskompressziót, koherens,
kis impulzusismétlődési frekvenciájú
adójelet alkalmaz a mozgó céltárgyak
detektálására az álló terepreflexió el
nyomása mellett. Az antenna egysoros
automatikus letapogatást végez ±45°
oldalszög tartományban. Manuálisan
ettől eltérő oldalszögtartományok és
különböző távolságtartományok is kivá
laszthatók. A letapogatási zóna vízszin
tesen stabilizálva van. Ceruza- vagy le
gyezőnyaláb használatos. A céltárgya
kat a repülőgép-vezető megjelölheti a
távolság- és oldalszög kimeneti adatok
szolgáltatása érdekében, vagy abból a
célból, hogy kezdeményezze a földimozgócél-követést.
Közepes felbontású szintetikus apertúra üzemmód
Ez az üzemmód a Doppler-nyalábszűkítéssel megegyező tulajdonságokkal
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rendelkezik, kivéve, hogy a távolság és
oldalszögfelbontás állandó. Bekapcsol
ható a normál nyalábban történő térké
pezés, navigációs térképezés és a
Doppler-nyalábszűkítés üzemmódok
ból.
Felszíni álló céltárgy pályakövetése
A radar lehetővé teszi a levegő-föld
üzemmódokban felderített meghatáro
zott céltárgyak pályakövetését. A kö
vetendő célt a repülőgép-vezetőnek
meg kell jelölnie. Impulzuskompresszi
ót és koherens, kis ismétlődési frekven
ciájú adójelet alkalmaznak. Ha a célki
választás tengerfelszín-letapogatás
üzemmódban történt, akkor sebesség
követés is megvalósul.
Terepkövetés üzemmód
Az üzemmód a repülőgép-vezető szá
mára megjeleníti a repülőgép előtti te
repet. Egysoros letapogatást végez,
±35°-os oldalszög tartományban. A
helyszög vízszintes az állandó magas
ságon történő vagy emelkedő repülés
és a repülési pályával megegyező
süllyedő repülés esetén. A képernyőn
az antenna vízszintes tengelye fölötti
helyszögekkel rendelkező, valamint a
mintegy 150 m-rel lejjebb lévő sík fölé
emelkedő terepszakaszokat ábrázolja.
Inverz, távolsághoz tartozó szög
mérése
Ez az üzemmód hasonló a levegő-föld

távolságmérés üzemmódhoz, de a ra
dar ebben az esetben a földön lévő is
mert távolságú adott ponthoz szolgál
tatja a szögértéket. A földi pont kivá
lasztása a Doppler-nyalábszűkítésű
térképezés alapján történik, és nincs a
homloküveg indikátor látómezeje által
korlátozva.
Levegő-föld távolságmérés
Ez az üzemmód pontos távolságmérést
tesz lehetővé az antenna iránykarakte
risztika tengelye mentén. Adott pont ki
jelölése esetén az antenna iránykarak
terisztika ezen a ponton marad, míg fix
antennabeállítás esetén a repülőgép
mozgása során az elhaladó földi pon
tok távolságának mérése történik.
A navigációs rendszer sebesség sze
rinti korrekciója
Ez az üzemmód lehetővé teszi a repü
lési sebesség pontos megmérését a re
pülőgép repüléselektronikai rendszere
számára. A sebességmérést a radar az
antenna három helyzetében a terepről
visszaverődő jel Doppler-frekvenciájá
nak mérésére vezeti vissza, amelyhez
koherens, kis ismétlődési frekvenciájú
adójelet alkalmaz.

követelmény 100 óra volt, melyet azon
ban a valóságban túlszárnyaltak. A ra
dar beépített önellenőrző rendszerével
szemben támasztott követelmény 98%
hibafeltárás és 99% főegységszintű hi
babehatárolás, 1% téves hibadetektá
lás mellett. A rendszer 3 üzemmódban
működik: működőképesség-ellenőrzés
az ismételt feladatra történő előkészí
tés során, felügyeleti teszt a radar nor
mál működése folyamán és egy, a mű
szaki szakember által kezdeményezett
működésértékelési teszt.
A radar javítása kiszolgáló század
szinten a beépített ellenőrző rendszer
által behatárolt főegység cseréjével
történik. A cserét követően a hibaelhá
rítás eredményességét ugyanezen
rendszer segítségével ellenőrzik. Szá
zadszinten kiszolgáló berendezések
nem szükségesek. Főegységcserét kö
vetően utánszabályozás vagy irányzási
beállítás, az antennát is beleértve,
nem szükséges. Javítóműhely-szinten
a főegységeken belüli további hibael
hárítás automatikus tesztberendezés
segítségével történik.

Műszaki megbízhatóság, karbantartha
tóság

Forrás: AN/APG-73 Radar System.©
1993 Hughes Aircraft Company. Az in
formáció magyar nyelvű közlését a
Hughes (Raytheon) vállalat engedé
lyezte.

Az APG -73 radar műszaki megbízha
tóságára vonatkozó tervezési MTBF-

Csorba János alezredes
MH RMSZF-ség

Helmut Kohl
Németország egységét akartam
H elmut K ohl
NÉMETORSZÁG
EGYSÉGÉT
A K A R TA M

Egy korszak vezető állam- és kormányfői - például George Bush, Mihail
Gorbacsov, Margaret Thatcher vagy Francois Mitterand - a nagypolitika
eseményeit és összefüggéseit saját szempontrendszerük alapján válogatták ki
s mutatták be. Helmut Kohl német kancellár nem jelentett meg hasonló művet,
s több alkalommal is kijelentette, később sem akar emlékiratot kiadni. Két neves
publicista - Kai Diekmann és Ralf Georg Reuth - azonban rendkívül fontosnak
tartotta, hogy az olvasóközönség megismerkedjen Kohlnak a német egységről
vallott és a német egységért tett nézeteivel és cselekedeteivel, különös tekintettel
arra, hogy a kancellár az 1989-90-es események középpontjában állt, s az
összes akkori főszereplők közül ma már csupán ő az egyetlen, aki változatlanul
hivatalában van. A kancellár végül engedett kérésüknek, feltárta az újságírók
előtt: hogyan is vett részt az egység kialakításában, s milyen gondolatok és
érzelmek befolyásolták cselekedeteit a döntő pillanatokban. Ezzel egyidejűleg
bepillantást engedett még publikálatlan dokumentumokba és irattári anyagokba.
A magyar kiadáshoz az egykori magyar miniszterelnök, Németh Miklós ír
előszót, aki - Helmut Kohltól is elismerten - bizonyos akkori eseményekben igen
fontos szerepet játszott.

Zrínyi Kiadó, 1998. 311 oldal 1450 Ft.
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A Boeing cég Palmdale-ben hajtja végre
a JSF végső összeszerelését és próbarepülését
Seattle-ben a Boeing cég 1998. február 5-én bejelentette,
hogy a Joint Strike Fighter (X-32/JSF) csapásmérő repülő
gép első két bemutató modelljének végső összeszerelé
sére és próbarepülésére a Kalifornia állambeli Palmdaleben kerül majd sor. A próbaút végeztével a gépek az Ame
rikai Légierő Edwards bázisán fognak leszállni, szintén Ka
lifornia államban.
A JSF-program keretében a Boeing ezúttal a palmdale-i
szakmai háttérre támaszkodva biztosítja az infrastruktúrát
és a szakembereket a részegységek és a teljes gép össze
szerelésének műszaki kivitelezéséhez, a földi kipróbálás
hoz, a felszállás előtti ellenőrzésekhez és az első repülés
hez. A program egészét érintő feladatokat továbbra is
Seattle-ből irányítják.
Frank Statkus, a Boeing cég elnökhelyettes-vezérigaz
gatója és a JSF-program vezetője közölte, hogy a helyszín
kiválasztásakor azokat a gazdaságossági szempontokat
tartották szem előtt, amelyek révén a vállalat megvalósít
hatja az új generációs vadászgép megépítésében kitűzött
takarékossági célokat.
„Annak köszönhetően, hogy ezt a kritikus fontosságú
munkafázist Palmdale-ben hajtjuk végre, a világ egyik leg
jobb kísérleti berendezésének segítségével teremthetjük
meg a próbarepülés feltételeit” - mondta Statkus. „Sokkal
fontosabb azonban a költségmegtakarítás, amit úgy értünk
el, hogy ezt a munkát már meglévő létesítményeinkben bo
nyolítjuk le. Ez jól példázza cégünk elkötelezettségét az

olyan üzleti döntések meghozatala mellett, amelyek szám
szerűsíthető megtakarítást biztosítanak a JSF megrendelői
számára.”
Mindkét X-32 repülőgépet Palmdale-ben szerelik majd
össze. Itt zajlik a repülőgéptörzs összeépítése és ellenőr
zése és az egyes törzs-, szárny- és farokelemek összeil
lesztése is. Az orr-részt a Boeing St. Louis-i üzemegységé
ben állítják össze. A palmdale-i első felszállás előtt végle
ges rendszertelepítést és átfogó rendszerellenőrzést vé
geznek az összeszerelt repülőgépen. Ezután a gépnek át
kell esnie a földi kipróbáláson és az üzemelő hajtóművel
végzett gurulási (ún. taxi) vizsgálatokon is.
„Kézenfekvő, hogy az összeszerelést és az első felszál
lást Palmdale-ben hajtsuk végre” - jelentette ki Statkus.
„Palmdale olyan környzetet biztosít, amely tökéletesen
megfelel az új típus földi kipróbálásához.”
A palmdale-i JSF-csapat csúcsidőben mintegy 200 szak
emberből fog állni. A munkában a Boeing jelenlegi munka
társai vesznek majd részt Palmdale-ből, Seattle-ből, St.
Louis-ból, Seal Beach-ről és a Downey-ból. A Boeing cég
jelenleg mintegy 1000 embert foglalkoztat Palmdale-ben,
további százat pedig az Edwards légibázison. Arról, hogy
a program további fázisaiban hol zajlik majd a végső
összeszerelés, még nem született döntés.
A palmdale-i indulást követően mindkét JSF bemutató
gép légialkalmassági próbarepüléseket végez majd az Ed
wards bázison. Ezután a gépek a Maryland állambeli Patu-
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xent River-be repülnek a rövid fel- és függőleges leszállás
(STOVL), valamint repülőgép-hordozóról indított légi fel
adatok (CV) további kipróbálására.
Az új generációs csapásmérő vadászgép megépítését a
Boeing a demonstrációs fázisra vonatkozó, ún. CDP (Con
cept Demonstration Phase) szerződés keretében végzi el.
Ezt a négyéves megállapodást az Amerikai Légierő és a
Haditengerészet képviselői 1996 végén kötötték meg a vál
lalattal. A Boeing JSF csapata jelenleg két JSF X-32 be
mutatógépet épít. Az egyik gép azokat a jellemzőket mu
tatja be, amelyek az Amerikai Haditengerészet számára
készített CV-változathoz, valamint az Amerikai Légierő
CTOL (hagyományos fel- és leszállás végrehajtására alkal
mas) gépeihez szükségesek. A másik gép az Amerikai Ha

ditengerészet, valamint a Brit Királyi Haditengerészet (RN)
egységeinek szánt, rövid fel- és függőleges leszállásra
(STOVL) alkalmas változat prototípusa.
A Boeing kritikus fontosságú technikai megoldásokat, fo
lyamatokat és gazdaságossági terveket dolgoz ki az elér
hető árú JSF megépítése érdekében. A bemutatógép
összeszerelése mellett a vállalat már a végleges változat
többfunkciós PWSC (Preferred Weapon System Concept)
fegyverrendszerének kialakításán is dolgozik. Ennek meg
valósítására a JSF-program következő fázisában (terve
zés- és gyártásfejlesztési szakasz) kerül sor. A JSF-verseny győztesét 2001-ben választják ki. A győztes vadász
gép tényleges szolgálatba állítását 2008-ra tervezik.
Boeing

A Haditechnika megvásárolható
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Fókusz Könyváruház (Rákóczi u. 14-16., 268-1103)
Víztorony Könyvkereskedés (1042 Budapest, Geduly u. 1., 169-1450)

18 HADITECHNIKA 1998/2

A Szu-22M3 vadászbombázó
II. rész

A Szu-22M3 repülőgép fegyverzeti rendszerei
A repülőgép alapvetően földi célpontok felderítésére, táma
dására, megsemmisítésére, valamint zavaró tevékenység
folytatására rendeltetett. A repülőgép felderítő rendszere
egy, a gépre külön függeszthető konténerből áll (KKR),
amely nappali vagy éjszakai fotók elkészítését, valamint lo
kátorállomások (kisugárzáson alapuló) felderítését teszi le
hetővé. A felderítés leszállás utáni kiértékelésen alapul. A
zavaró rendszer egy, a gépre külön felszerelhető konté
nerből (SZPSZ) áll, amely a repülőgépek rádiólokátorainak
aktív zavarására szolgál, valamint egy passzív zavaróbe
rendezésből (KDSZ-23), amely az ellenséges infra- és rá
diólokátor elven működő rakéták zavarására szolgál.
Fegyverzetében minden lehetséges levegő-föld osztályú
hagyományos repülőfegyverzet megtalálható. A fegyverze
ti eszközök pont célba jutásához egy fedélzeti célzórend
szert (ASZP-17BCE) helyeztek el a repülőgépen. A rend
szerhez tartoznak az úgynevezett adók, melyek az alap
vető bemenő adatokat biztosítják (v-sebesség, tengelyen
ként szögsebesség со, D-céltávolságok stb.) a számítógép
számára, amely ezen adatok figyelembevételével kivetíti a
célzókészülékre a célzás helyét. Kiemelkedő az adók közül
a KLEN lézer céltávolság- és célmegjelölő, amely a leg
pontosabb adatot szolgáltatja a komplexum számára.
A repülőgépen 10 többfunkciós függesztési csomópont
található, a szárnyakon 3-3 és a törzsön 4. Egyfunkciós
például a szárnyközépső pont, amelyre csak R-60-as le
vegő-levegő infrafejes rakéta felfüggeszthető.

Huzagolt csövű fegyverzet (lőfegyverzet)
A repülőgép mindkét szárnytövébe 1-1 db NR-30-as gé
págyút építettek. A gépágyú egycsövű, levegőismétléses.
Űrmérete: 30 mm; tűzgyorsasága: 850 löv./perc, tömege:
66,5 kg; lőszerjavadalmazása: 80 db.
Külön függeszthető még 2 db SZPPL/-22-01 konténer,
ikercsövű GR-23-as gépágyúval. A gépágyú függőleges
síkban kitéríthető +0°30-tól 32°-ig. Üzemmódjai: „nulla”,
rögzített, „program”. Űrmérete: 23 mm, tűzgyorsasága:
3000-3400 löv./perc, tömege: 50,5 kg; lőszerjavadalmazá
sa: 260-260 db.

1. ábra: A gép elrendezési rajza és fő méretei
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3. ábra: A bal oldalon lévő szerelőnyílások elhelyezési vázlata

Bombafegyverzet
A repülőgépre összesen 4000 kg különböző típusú, hagyomá
nyos repeszromboló (OFAB), romboló (FAB), gyújtó (ZAB),
gyakorló, fékernyős vagy fékernyő nélküli bombát lehet füg
geszteni, 100-500 kg-os megosztásban, továbbá 4 db KMGU
többszöri felhasználású kazettás bombakonténert, valamint
egyszeri felhasználású RBK-250 kazettás bombákat is.
A bombákat 8 db B D 3 -5 7 -M T tartókra vagy 4 db több
férőhelyes M BD 3-U 6-68-1 és 2 db BD3-57MT tartóra
függeszthetők a következő változatokban:
- 20 db 100 kg-os, 10 db 250 kg-os, 8 db 100-500 kg-os
bomba.
A bombák oldása „rész” (2 db bomba) vagy „sorozat”
üzemmódban történhet, ez utóbbinál az összes bomba le
esik a választott időközökkel. A bombaoldás vezérlését a
PU SZ-6-2 berendezés végzi.
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A repülési távolság növelése érdekében 4 db 800 literes
vagy 2 db 800 és 2 db 1150 literes póttartály függeszthető
a repülőgépre.

Nem irányított rakétafegyverzet
1. SZ-5-ös 57 mm űrméretű repesz vagy kumulatív -repesz harci résszel ellátott rakéták. UB-32A 3 2 csövű indí
tóblokkokból indíthatók, melyekből 6 db függeszthető a re
pülőgépre.
Indításuk: „rész” helyzetben 4 rakéta indul egymás után
egy blokkból, „sorozat” helyzetben 32 rakéta egymás után.
Az Sz-5 tömege: 4,5 kg, harci rész: 0,32 kg, indítási távol
ság: 1600 m.
2.
Az Sz-8-as 80 mm űrméretű kumulatív-repesz harci
résszel ellátott rakéták a B-8M1 20 csövű indítóblokkból in
díthatók, melyekből 4 db függeszthető a repülőgépre. Indí
tásuk ugyanúgy történik, mint az Sz-5-ösöknél.

5. á b ra : A b e v e té s i ü z e m m ó d vázlata

Az Sz-ő tömege: 11,15 kg, harci rész: 3,6 kg, indítási tá
volság: 2000 m.
3.
Sz-24-es 240 mm űrméretű átütő-repesz harci
résszel ellátott rakéta, melyből 6 db függeszthető a repülő
gépre. Indításuk „rész” helyzetben kettesével, „sorozatban”
hatosával történhet. 6 db APL/-68L/E indítóberendezésre
függeszthetők.
Az Sz-24 tömege: 235 kg, harci rész: 123 kg, indítási tá
volság: 2300 m.

Irányított rakétafegyverzet
1. Az R-60-as levegő-levegő rakétákból 2 db függeszthető
a repülőgépre. Rendeltetésük az ellenséges repülőgép

megsemmisítése közelharcban, nappal és éjjel, egyszerű
időjárási viszonyok között. Az irányított rakétákkal általában
egyesével vagy kettesével lehet indítani.
Célmegjelölés ±12°-ig lehetséges a rakéta fejének elfordításával. Az R -60-as passzív infrafejes önirányított raké
tát pálcikás harci résszel látták el.
Tömege: 44 kg; átmérője: 120 mm; hossza: 2095 mm;
harci rész tömege: 3,5 kg; indítási távolság: 200-8000 m.
2. A H-23ML levegő-föld rakétából 2 db függeszthető a
repülőgépre, a szárny külső pontjaira. Rendeltetése: vizu
álisan észlelhető mozgó és álló földi célok megsemmisíté
se. A rakéta vezérlése a repülőgépre külön függeszthető
DELTA berendezés segítségével történik, rádióparancs el
ven.
Tömege: 287 kg; átmérője: 275 mm; hossza: 3525 mm;
harci rész tömege: 111 kg, indítási távolság: 10 km.
3. A H-25ML levegő-föld rakétából 2 db függeszthető a
szárny külső pontjaira. Rendeltetése ugyazaz, mint a
H -23M rakétáé. Vezérlése a fedélzeti KLEN (lézertávol
ság- és célmegjelölő) berendezés kisugárzott majd vissza
vert jelével történik. A találati pontosság nagyobb, mint a
többi eszközé.
Tömege: 295 kg; átmérője: 275 mm; hossza: 3705 mm;
harci rész tömege: 90 kg, indítási távolság: 10 km.
4. A H-25MP levegő-föld rakétából 2 db függeszthető a
szárny külső pontjaira. Rendeltetése a 3 cm-es hullám
hosszban folyamatosan működő földi lokátorállomások
megsemmisítése. A rakéta irányítása a repülőgépre külön
függeszthető VJUGA berendezéssel történik.
Tömege: 317 kg; átmérője: 275 mm; hossza: 4355 mm;
harci rész tömege: 90 kg; indítási távolság: 40 km.
Nyers József mk. őrnagy
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Az Sz-52 MK rádióberendezései
Az R -862 rádióállomás rendeltetése a repülőgép és a föl
di pontok közti összeköttetések megteremtése. 9200 üze
mi csatornája van 25 kHz-es lépésekkel a méteres és de
ciméteres sávban. Átkapcsolható amlitúdó- vagy frekven
ciamodulációs üzemre. Egy állandóan működtethető vész
vevője van 121,5 MHz-re.
A rádióállomás teljesen tranzisztoros és integrált áram
körös felépítésű. Mechanikus kapcsolóelemeket nem tar
talmaz. Az üzemi frekvenciát frekvenciaszintézer állítja elő.
Az ARK-15M rádióiránytű 150-1800 kHz frekvenciatar
tományban működik. Távoli és közeli irányadókat lehet
beprogramozni, összesen 8 állomást. Hatótávolsága ma
gasságtól függően 180-340 km.
Teljesen tranzisztorizált és integrált áramkörös készülék.
A javítást megkönnyíti a kiemelhető modulszerkezet. Az
antennakeretet fixen rögzítették. A készülékbe épített goniométer követi a rádióhullámok érkezési irányát.
A SzO-69 fedélzeti válaszadó aktív üzemmódban vála
szol a leszállító, felderítő és légiforgalom-irányító rádióloká
toroknak.
Alapvető feladatai:
- a földi rádiólokátorok hatótávolságának növelése;
- az indikátorernyő-zajok megszüntetése;
- a diszpécser lokátorokkal közli a fedélzeti számot, az
üzemanyag-maradványt és a repülési magasságot;
- az egyéni ismertetőjel adása.
Hatótávolsága leszállító lokátorral 60-120 km a magas
ságtól függően, a P35 lokátorral 200-400 km. A válaszfrek
vencia 740 MHz. Három vevőcsatornája van.
A D ISZSZ-7doppler-elven működő sebesség és szélel
térítési szögmérő és V-144 számítógépegység a KH-23-1
navigációs komplexbe tartozik. A rendszerrel számítható
sebességek tartománya 250-3200 km/h, a számítható
széleltérítési szög ±15°
A sebességet nem jelzi ki, azt az RSZBN és a célzóké
szülék használja fel.
Az RSZBN-6SZ által megoldott feladatok:
1. a repülőgép koordinátáinak és térbeli helyzetének
meghatározása;
2. adott útvonal szerinti repülés;
3. a repülőgép visszatérése bármelyik beprogramozott
repülőtérre;
4. leszállás előtti manőverek;
5. leszállás a beprogramozott repülőtérre;
6. ismételt bejövetel;
7. visszatérés egy be nem programozott repülőtérre.
Kezelőpultján 4 beprogramozott repülőteret és 3 útvonal
közbenső pontot lehet átkapcsolni. A fordulóponttól mért tá
volságot a PPD műszer jelzi ki. A mért azimut-szöget az
NPP műszer jelzi ki. A BVN számlálóblokk ortodromikus
koordinátarendszerben számolja az utat. Ha a rádiójelek
nem értékelhetők, akkor a doppler sebességmérő IKV és
SZVSZ sebességjeleit integrálja, és ebből számolja az utat.
A leszállás előtti manővereket a BVP blokk méri és vezérli.
Az A-031 RV-15 rádiómagasságmérő rendeltetése a
valós magasság mérése 0-1500 m-ig.
A magasságot az A -0 3 1 -4 magasságmutatóval jelzi ki.
Beállított magasságoknál 3 db egyszeri parancsjelet tud
előállítani.
A repülőgép-vezető beállíthatja a veszélyes magasság
indexet a teljes mérési tartományban. Ha a magasság en
nél kisebbra csökken, a magasságmérő egyszeri hangjel
zést és folyamatos fényjelzést ad ki.
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A magasságmérő együttműködik a BSZU-500R pa
rancsjeladóval. Ennek kezelőszervén, a ZV-50R-en beál
lított magasságtól való eltérés jut a SZAU-ta. A berendezés
korszerű technológiával készült, teljesen félvezetős.
Az SZPSZ-141 zavarókonténer a rávezető rádiólokáto
rokat zavarja aktív üzemmódban. Ezzel védi a repülőgépet
a fedélzeti lokátorok követő üzemmódjától és a légelhárítás
rakétarávezető üzemmódjától.
Impulzuslokátoroknak irányszög- és távolsághibát, folya
matos üzemű lokátoroknak irányszög- és sebességhibát
ad. A centiméteres sávban működik.
Az SZ3M, MRP-56P és SZRO berendezések hagyomá
nyos felépítésűek.
A KKR felderítő konténer két részből áll: a fotófelderítő
részből és a 33SZ rádiófelderítő részből. A komplex felde
rítő konténer feladata általános rádiótechnikai felderítés
bármely magasságban és időjárási viszonyok között min
den napszakban. Feladata légi fényképek készítése éjjel
és nappal.
Az orr-részben elhelyezett fotóberendezések:
A -39 légi fotóberendezés nappali fotófelderítő 70-1500
m-ig perspektivikus felvételnél és 500-5000 m-ig függőleges
fényképezésnél 500-1500 km/h sebességtartományban.
200 db felvételt tud készíteni. A fényképezett felület széles
sége függőleges felvételkor 0,8H, perspektivikusan 2H. Fel
vétel közben tartani kell a sebességet és a magasságot.
PA-1 panoráma nappali légifényképező-gép a képel
mozdulást forgó prizmával excentrikusán mozgó lencsével
és folyamatos filmtovábbítással kompenzálja. Magasság
200-1000 m-ig, sebesség 800-1000 km/h. A magasságér
téket a repülőgép-vezető választhatja. A felvétel szélessé
ge 10H.
Az U A -4 7 éjjeli és nappali légi fényképezésre alkalmas.
152 éjjeli fényképet vagy nappali 200 felvételt készít. Se
besség 700-1100 km/h, magasság 300-1000 m-ig. Két
optikával, átfedéssel dolgozik. Előre beprogramozott ma
gassággal vagy automata vezérléssel működik. Útvonal
szélesség 1,4H.
Az A33-SZ rádiófelderítő rész földi és tengeri rádióloká
torok felderítésére szolgál. Típusmegállapítást és települé
si hely behatárolását képes elvégezni.
A vett információt dekódolja és 128 csatornás filmre rög
zíti. Látószög 25-30° az azimutális síkban, a helyszög sík
jában 25-45°. A filmre rögzített hamis információ nem több
5%-nál. Felépítése: vevő, analizáló és regisztráló egység.
1600 integrált áramkör van benne. Beépített önkontrollal
rendelkezik.
Dobor István mk. őrgy
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F-16 Fighting Falcon - irány a XXI. század
I. rész
Az Egyesült Államok Légiereje (USAF) 1996 és 2010 kö
zött újabb 120 darab Fighting Falcon repülőgép beszerzé
sét tervezi, ezáltal a típusból legyártott gépek száma 4048
db lesz. Ha napjaink valamelyik repülőgéptípusából 1000
darabot sikerül legyártani, az már üzleti sikernek tekinthető.
Az F-16 rendelési állománya 1997 februárjában 3995 db
volt, ebből 1996 decemberéig 3605 darabot szállítottak le.
A gép tehát már „klasszikus” vadászrepülőgépnek tekint
hető.
A repülőgép YF-16 jelű prototípusa első hivatalos fel
szállására 1974. február 2-án került sor, bár előző nap egy
nagy sebességű gurulási próba során már - váratlanul kissé elemelkedett a talajtól. Az USAF 1975 januárjában
hozott döntést arról, hogy ezt a típust választja sorozatgyártásra. A 388. harcászati vadászrepülőwing (TFW) volt
az első egység, amely F -16 típusú repülőgépeket kapott
(1979 januárjában). Az alakulat 1980 novemberében lett
hadra fogható. A repülőgép a Fighting Falcon (Vadász Só
lyom) elnevezést 1980 júliusában kapta.
Elődjéhez, a McDonnell Douglas gyár F-4 Phantom II tí
pusú gépéhez hasonlóan az F-16 is több éven keresztül
tartó fejlesztésen ment keresztül. Az eredetileg légi fölény
kivívására tervezett könnyű vadászrepülőgépből fokozato
san egy többcélú, éjjel-nappal és minden időjárási körül
mények közepette is bevethető harcászati repülőgép lett. A
légvédelmi feladatok ellátása mellett képessé tették közvet
len légi támogatásra, az ellenséges védelem mélységében
lévő földi célok elleni csapásmérésre, felderítésre és az el
lenséges légvédelmi rendszerek megsemmisítésére. Az
amerikai légierő és haditengerészet mellett eddig 18 or
szág légierejében rendszeresítették, de ez a szám várha
tóan növekedni fog.
Érdemes néhány összehasonlítást tenni az F -4 és az
F -16 típusok, az USAF egymást követő korszakaira jel
lemző két, gyakorlatilag azonos rendeltetésű repülőgép kö
zött, hogy lássuk, milyen különbségeket eredményez a
technológiai fejlődés egy-két évtized alatt. Az F-16 típus
fele akkora felszállótömeg mellett légvédelmi feladat ese
tén háromszor, földi célok támadásakor kétszer nagyobb
hatósugárral rendelkezik. Az F-76légi utántöltés nélküli át
repülési távolsága kétszerese az F -4 típusénak, légvé
delmi feladat ellátásakor pedig az esetleges légi harc előtt
több mint négyszer hosszabb ideig járőrözhet az ellen
ségre várva.
A repülőgép gyártása során a tervezők újabb és újabb
javításokat, korszerűsítéseket gondoltak ki és valósítottak
meg. Az azonos paraméterekkel gyártott repülőgépekből
álló sorozatot „Block”-nak nevezik, a különböző „Block”okat pedig számokkal különböztetik meg egymástól.

Az első generáció
Hat YF-16A és két YF-16B ]e\ü prototípust követően az
együléses F-16A és a kétüléses F-16B jelű változatokat
összesen négy sorozatban gyártották. A Block-01 -bői 94

db, a Block-05-ből 197 db, a Block-10-ből 320 db, a
Block-15-ből pedig 1133 db repülőgépet gyártottak, vagyis
az első négy sorozat során 1744 gép készült el. A gépek
sorozatról sorozatra kisebb változtatásokon, korszerűsíté
seken mentek keresztül.
A Block-01/05/10-es sorozatok gépei között alig van kü
lönbség. Mindegyiket Pratt & Whitney F100-PW-100(3) tí
pusú, 106 kN maximális tolóerejű kétáramú gázturbinás
sugárhajtómű hajtotta, a fedélzeti berendezések között pe
dig a Westinghouse cég AN/APG-66 típusú impulzus
doppler üzemű tűzvezető rádiólokátora, a GEC Marconi
Avionics cég fejmagasságban elhelyezett kijelzője (HŰD),
a Singer Kearfott SKN-2400 típusú tehetetlenségi navigá
ciós rendszere (INS), a Sperry cég fedélzeti számítógépe,
deciméteres és méteres (UHF/VHF) hullámtartományban
működő híradó berendezések, az ILS és TACAN navigáci
ós renszerek fedélzeti komponensei, valamint a Dalmo Vic
tor cég AN/ALR-69 típusú besugárzásjelzője volt megtalál
ható.
A Pratt & Whitney F100-PW -100(3) típusjelzésű haj
tómű az F-75típusú repülőgép hajtóművének kissé átala
kított változata (Model 3), egy tartalék üzemanyagtovábbító
rendszerrel kiegészítve, de könnyebb a légi indítása is.
Csökkentették a hajtómű „alapjárati” fordulatszámát - így
tolóerejét - is, mert az alapmodell elfogadhatatlanul nagy
gurulási sebességet biztosított volna, ami veszélyes lenne
vizes vegy jeges betonon.
Az első tervek szerint a gép kétüléses változata
hosszabb és nehezebb lett volna, azonban a gyártás meg
könnyítése és a berepülési tesztek (vagyis a költségek)
csökkentése érdekében végül mindkét változat hossza
azonos lett. A В-változat hosszabb fülketetőt kapott, a piló
tafülke kialakítása miatt csökkent (539 kg-mal) a betölthető
tüzelőanyag mennyisége, és csökkent a törzsben kialakí
tott berendezéstér befogadóképessége. Ezzel szemben a
kétüléses gép könnyebb lett, a harci képességei viszont
nem változtak.
A Block-05/10-es sorozatok gépeinek gyártása során
már használták az előző sorozatoknál szerzett tapasztala
tokat, növelték a repülőgép megbízhatóságát, és javították
a gyártási technológiát. A Block-01/05-ös sorozatok re
pülőgépein 1981 vége és 1984 közepe között végrehajtot
ták a Block-10-nek megfelelő változtatásokat.
1981 novemberében megkezdődött a Block-15-ös soro
zat gyártása, amelynek technológiáját az USAF több
lépcsős korszerűsítési programja első fokozata (MSIP
Stage I) követelményeinek megfelelően alakították. E gé
pek stabilizátorainak felületét kissé megnövelték, javítottak
a pilótafülke légkondicionálásán és végrehajtottak néhány
változtatást a gép szerkezetében és kábelezésében,
hogy elősegítsék az elkövetkező korszerűsítéseket.
A többlépcsős korszerűsítési program - amely a géptí
pus F-16C/D jelű változatainak a gyártásával kezdődött lehetővé tette, hogy a repülőgép hatékonyabb legyen a
földi célok ellen, ugyanakkor a horizonton túli légi célok el
fogásában is sikeresebb lett.
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1987 végétől a Block-15Y sorozat 214 gépe a hadműve
leti képességek javítása (OCU) program keretében kor
szerűbb fedélzeti berendezéseket kapott. Megnövelték a
számítógép kapacitását, adattovábbító berendezést és rádiólokátoros magasságmérőt kapott, képessé tették a nor
vég Penguin МкЗ típusú hajó elleni rakéta hordozására, il
letve előkészítették közepes hatótávolságú levegő-levegő
rakéták (mint pl. A IM -7 Sparrow és AIM -120 AMRAAM)
alkalmazására is. A pilótafülkében nagylátószögű HUD-ot
helyeztek el, a hajtóművet pedig 105,7 kN tolóerejű
F100-PW -220 típusúval váltották fel. A repülőgép önvé
delmi rendszerét az AN/APX-101 típusú IFF-berendezéssel és a Tracor cég AN/ALE-40 jelzésű dipól- és hőpatronszóró eszközével egészítették ki, de előkészítették
AN/ALQ-131 típusú zavarókonténer majdani hordozására
is. A korszerűsítés „ára” az lett, hogy a gép maximális fel
szállótömege 17 010 kg-ra növekedett.
Az F - 16A/B változatok gyártása az USAF részére 1985
márciusában fejeződött be. 1987 vége és 1993 vége között
a Block-10-es sorozat néhány gépét, valamint a Block-15ös sorozat korai gépeit is átalakították az OCU-program kö
vetelményei szerint. Majd 1991 és 1996 között a korábbi,
a - 200-as hajtóművel ellátott gépekbe - 220E jelzésűeket
építettek, így a gép erőforrásának lehetőségei és élettar
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tama megfelel az OCU-programban gyártott - 220-as haj
tóművekének. 1994-től a légierő tartalékában és a Légi
Nemzeti Gárdában (ANG) szolgálatot teljesítő F-16A/B tí
pusú gépek brit TERPROM-programot kaptak, ami le
hetővé tette az ütközések elkerülését.
1986 októberében az USAF bejelentette, hogy a típus
még szolgálatban álló F-16A jelű változatait az ANG ré
szére légvédelmi vadászrepülőgéppé alakítják át. Ezeket a
gépeket alkalmassá tették hat darab közepes hatótávol
ságú levegő-levegő osztályú rakéta hordozására, valamint
felszerelték őket Teledyne/E-Systems Mk XII típusú kor
szerű IFF berendezéssel és titkosított összeköttetést is le
hetővé tevő Bendix King AN/ARC-200 típusú rádióval.
Korszerűsítették az APG -66 jelzésű rádiólokátort, amely
ezt követően lehetővé tette az alacsonyabban repülő ki
sebb méretű légi célok - pl. robotrepülőgépek - lelövését
is. A gép hatótávolságának megnövelése érdekében ké
pessé tették 2271 literes póttartály hordozására. Az első
ilyen átalakított gép 1989 februárjában lett kész, a maradék
271 db repülőgép átalakítását pedig két év alatt fejezték
be.
A még gyártásban lévő, exportra készülő F-16A/B válto
zatú gépek az OCU-programmal kibővített Block-15-ös so
rozat alapján készülnek, kivéve a Tajvan részére gyártott

150 db-ot. Ezek a Block-20-as sorozathoz tartoznak. 1988
óta az exportra szánt repülőgépek mindegyike rendelkezik
az F-16C/D változat egyes jellemzőivel lézer-giroszkópon
alapuló tehetetlenségi navigációs rendszer, AN/ALR-69 tí
pusú besugárzásjelző 220-as hajtómű, valamint előzetes
átalakítás után alkalmas a Sidewinder rakéta AIM -9P -4
jelű változatának hordozására.

Második generáció
A géptípus második generációs változata - az együléses
F -1 6 C é s a kétüléses F - 1 6 D - a többlépcsős korszerűsí
tési program második szakaszának az eredménye (MSIP
Stage II). Az első F -1 6 C jelű gép leszállítására 1984 júliu
sában került sor.
Az első F-16C/D repülőgépek a Block-25-ös sorozatban
készültek el. A korábbi változatoktól külsőre kissé megnö
velt függőleges vezérsíkkal tér el, mert itt helyezték el a
Westinghouse/ITT cég AN/ALO-165 típusú, önvédelmi cé
lokat szolgáló zavaróberendezését. Az USAF a program
ból 1990 januárjában kivonult és csak a haditengerészet
folytatta.
A sorozat repülőgépei berendezéseikben is különböztek
a korábbi változatoktól. Korszerűbb Westinghouse
AN/APG-68 típusú lokátora nagyobb távolságban képes
felderíteni a célokat, jobb lett a felbontóképessége, több
üzemmódban működik és nehezebben zavarható. Javítot
tak a gépek műszerezettségén, a pilótafükében a két több
célú képernyő mellett egy holografikus kijelzőt is elhelyez
tek. Előrenéző infravörös (FLIR) videokamerával és egy

Fairchild adattovábbító egységgel is felszerelték. Megnö
velték fedélzeti energiarendszerének a teljesítményét, javí
tották a légkondicionáló rendszer teljesítményét. Az átala
kított függesztési pontokon infravörös fejjel szerelt
AGM-65 Maverick típusú levegő-föld osztályú rakétát vagy
AIM -120 AMRAAM közepes hatótávolságú levegő-levegő
osztályú rakétát hordozhat. A repülőgép maximális felszál
lótömege ismét növekedett és elérte a 19 640 kg-ot.
1986 júliusától a Block-30/32-es sorozat egyik legje
lentősebb újdonsága, hogy a hajtómű-gondolát alkalmassá
tették arra, hogy akár a General Electric F110 (Block-30),
akár a Pratt & Whitney F100 (Block-32) típusú hajtóművét
beépíthessék. Az üzemanyagtartályokat öntömítővé tették,
a számítógépek memóriáját kibővítették. 1987 tavaszától a
géptípus AIM-120 AMRAAM rakétákkal - a Block-30B so
rozat tagjaként - képes lett egyszerre több cél támadására.
Az év őszétől a gép alkalmas lett AG M -45 Shrike típusú,
rádiólokátor elleni rakéta hordozására is, törésbiztos „fe
kete dobozt” kapott, valamint átalakították a hajtómű le
vegőbeömlő-nyílását, ezáltal az F110-es hajtómű kis se
bességnél is elegendő tolóerőt szolgáltathat.
1995 júniusában a 192. repülőcsoport F-16C típusú
Block-30-as sorozatú gépei számára harcászati felderítő
konténert rendszeresítettek, hogy felválthassák vele a felde
rítő RF-4C Phantom repülőgépet. Az új berendezés le
hetővé tette, hogy manőverezés közben is kiváló minőségű
digitális képek készüljenek, amelyek a fedélzeti számítógé
pen és az adatközlő csatornán keresztül gyakorlatilag azon
nal a felhasználók rendelkezésére állhatták. Ezzel kiküszö
bölhették a hagyományos filmek egyik, talán legnagyobb
hátrányát, az információ késését az előhívási folyamat miatt.
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Egy másik korszerűsítési program keretében a légierő
tartaléka és a Légi Nemzeti Gárda F-16C/D típusú gépe
it olyan fegyvertartó sínekkel látták el, amelyekbe patron
szóró berendezést is beépítettek. A fenti gépeket felszerel
ték a Terma Elektronik cég elektronikai harcot vezérlő be
rendezésével, valamint az AN/ASQ-213 HARM célzórend
szerrel (HTS). 1995. április 26-án repült először a
Block-30-as sorozat első olyan repülőgépe, amelyet felde
rítő konténerrel láttak el.
1992 januárjában elvetették azt a tervet, amelynek kere
tében a Block-30/32-es sorozat gépeit alkalmassá tették
volna közvetlen légi támogatásra és csapásmérésre mé
lyen az ellenség hátországában. Később azonban a
Block-40/42 sorozat repülőgépeit F/A-16 típusjelzéssel
gyártották.
Az európai felhasználók számára integrálták a Sparrow
rakéta AIM -7F és -7 M jelű változatait. Az első kísérleti in
dításokra 1988 májusában került sor, és a nagy ismétlő
dési frekvenciával működő impulzus-doppler üzemű loká
tort használó rakéta 1991 középétől van rendszerben.
A Block-40/42-es sorozat első repülőgépe 1988 decem
berében került ki a gyárból és a felhasználók 1989 májusá
ban kapták meg. Ezeket is az előbbi sorozatok kétfajta haj
tóművével gyártották. A rádiólokátor is a korábbi típus volt,
azonban ezt korszerűsítették, és APG-68(V) típusjelzéssel
építették be. Ez a változat a karbantartások között a koráb
binál 100 órával tovább üzemelhetett. Alkalmassá tették kis
magasságú navigációt és célzást elősegítő, éjjel infravörös
eszközt használó (LANTIRN) konténer hordozására, kapott
holografikus képernyőt és GPS navigációs berendezést.
Maximális felszállótömege ismét növekedett és 19 187 kg
lett. 1989 végétől alkalmas az AGM-88 HARM II nagy se
bességű, rádiólokátor elleni rakéta hordozására.
1995-ben az Olaszországban állomásozó 31. vadászre-
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pülőwing 38 db, a Block-40-es sorozatban legyártott
F-16C/D típusú gépét gyorsreagálásúvá tették egy kor
szerűsített adatátviteli modem (IDM) beépítésével, amely
később a Block-50/52-es sorozat gépein már standard be
rendezés lett. Az IDM lehetővé teszi, hogy egy előretolt irá
nyító továbbítsa a vadászrepülőgépre a cél földrajzi koor
dinátáit és repülési magasságát. A LANTIRN-konténert
először a Block-40-es sorozat azon gépei kapták, amelyek
a Dél-Koreában állomásozó 51. vadászrepülő wingnél
szolgáltak.
Jelenleg a Block-50/52-es sorozat van gyártás alatt. Ezt
a változatot 1989-ben hagyták jóvá, és első gépei 1992 ok
tóberétől hadra foghatók. A gépek megnövelt teljesítményű
hajtóműveket,
F 110-G E -129
(Block-50),
illetve
F100-PW -229 (Block-52) típusjeleket kaptak. Mindkettő
maximális tolóereje 129 kN. Rádiólokátorát ismét korszerű
sítették. Az APG-68(M)5 jelű változat jelfeldolgozó rész
egységét nagyon nagy sebességű integrált áramkörökön
(VHSIC) építették meg, és természetesen egy GPS-berendezés szolgál a pontos helymeghatározásra. A repülőgép
vezető tájékoztatását két többfunkciós, 10 cm-es, egyszínű
képernyő és egy széles, 25 fokos látószögű, fejmagasság
ban elhelyezett kijelző segíti elő.
A híradó berendezéseket is korszerűsítették. A méteres
hullámtartományban a Have Quick //típusú titkosított be
rendezés, a deciméteres tartományban pedig a Have Sync
zavarásbiztos rádió használható. A túlélés elősegítésére
szolgál az ellenséges rádiólokátorok sugárzását észlelő
AN/ALR-56M típusú berendezés és a berendezéstérben
vagy konténerben elhelyezett zavaróberendezés. Egy ér
dekes újdonság a fedélzeti oxigénelőállító berendezés.
Elsődlegesen az ellenséges légvédelem megsemmisíté
sére konfigurált Block-50D/52D sorozat gépeinek leszállí
tása 1993 májusában kezdődött. Ezek a gépek a légvé-

delmi rádiólokátorokat HARM vagy Shrike rakétákkal egya
ránt megsemmisíthetik. A feladat végrehajtását a Texas
Instruments AN/ASQ-213 típusú célzóberendezése, a
Lockheed Martin Pave Penny lézeres távolságmérő gon
dolája és az adatközlő modem segíti elő. A pontos tájéko
zódást a Honeywell cég H -423 típusú lézer-giroszkóppal
kombinált tehetetlenségi navigációs rendszere teszi le
hetővé. Képernyőjén a pilóta a számítógép memóriájában
tárolt digitális térképet láthat. A gép függőleges vezérsíkjá
ban egy új, deciméteres hullámsávú antennát helyeztek el.
Az USAF által használt Block-50-es sorozatú gépeket
1999-től alkalmassá teszik a Texas Instruments cég
AGM-145 típusú egyesített távolról indítható fegyverrészek
(JSOW) hordozására. A JSOW kipróbálása 1996 nyarán
kezdődött az Eglin légibázison. Ez az eszköz gyakorlatilag
egy „lopakodó” siklóbomba. A rajta elhelyezett GPS és a
tehetetlenségi navigációs rendszer lehetővé teszi, hogy vi
szonylag nagy távolságból indítva is nagy pontossággal
célba találjon. Az AGM-145A 145 db BLU-97t\pusú kom
binált hatású kis bombát (ilyenek találhatók a CBU-87 tí
pusú kazettás bombában is) hordoz. A -145B változatban
hat darab BLU-108 jelzésű töltet van, ezek mindegyike
24 db Skeet aknát tartalmaz. Ilyenek vannak a CBU-97 tí
pusú eszközben is.
Tervbe vettek egy Block-50Plus jelzésű sorozat létreho
zását is. Ezek a gépek szintetikus apertúrájú üzemmódban
működő rádiólokátort is kapnának, hogy rossz időjárás
esetén is célba juttathassa a McDonnell Douglas cég új

fegyverét. A farokrészen elhelyezett rádiólokátor vezetné
célba az egyesített közvetlen támadó lőszert (JDAM),
amely lehet Mk 83 (453 kg) vagy Mk 84 (907 kg) típusú
bomba, illetve BLU-109 típusú harci fej. A Block-50Plus
sorozat gépeit passzív rakétaérzékelőkkel és a domborzat
felismerésén alapuló navigációs berendezéssel is felszere
lik, valamint lehetővé teszik 2271 literes póttartályok hordo
zását is.
Az egyik legújabb elképzelés szerint átalakítják a haj
tómű kiömlőnyílását. Az alacsony észlelhetőségű tengely
szimmetrikus kiömlőnyílás (LOAN) a Pratt & Whitney cég
szerint csökkenti a repülőgép rádiólokációs és infravörös
érzékelhetőségét a hátsó légtérből. Az új kiömlőnyílást egy
F100-PW -200 típusú hajtóművön próbálták ki. Az ered
mények biztatóak, és várható, hogy a már elkészült gépek
jelentős részénél végrehajtják a szükséges átalakításokat.
Az alacsony észlelhetőséget úgy sikerült elérni, hogy hű
tik a hajtóműből kiömlő gázokat, de a kiömlőnyílás belső és
külső részének speciális borítása is szerepet játszik ebben.
A hűtés mellékesen azt is eredményezte, hogy több mint
duplájára nőtt a gázkiáramlási sebességfokozó mozgó
részegységeinek az élettartama, ami csökkenti az üzemel
tetési költségeket.
(folytatjuk)
Vajda Ferenc Antal
összeállítása nyomán
Gál Csaba mk. alez.
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Az orosz VSK-94 mesterlövészpuska

A helyi háborúk tapasztalatai azt mutatják, hogy a nehéz
harci eszközök tömeges alkalmazása mellett a küzdő felek
között általában hiányoznak a világos és egyértelmű front
vonalak. A harc megvívásában egyre nagyobb szerepet
kapnak a kicsi és mozgékony rohamcsoportok. Ilyen harc
feladat megoldásakor fontos szerep hárul a mesterlövész
katonákra. A hadseregek mesterlövészeit külön e célnak
megfelelő távcsöves puskákkal szerelik fel. A túszejtések
megnövekedett száma miatt a világon követelményként je
lentkezett egy pontos és jól működő mesterlövészfegyver
rendszeresítése a rendőrség számára is. A rendőrség kez
detben katonai fegyvereket alkalmazott, de később bebizo
nyosodott, hogy ezek nem alkalmasak erre a feladatra. A
fegyverek többsége 5,45, 5,56 és 7,62 mm-es lövedéket lő
ki, és hatásos lőtávolságuk 600-800 méterig terjed. Ez a
távolság mindenképpen túlzó, mivel gyakran 20-50 mé
terre elhelyezkedő célokra kell tüzelni, és csak ritkán lépi
túl ez a távolság a 150-200 métert. A kicsiny lőtávolság
szükségessé teszi hangtompító alkalmazását, ezenfelül
ajánlatos, hogy a fegyver alkalmas legyen sorozatlövésre
is. A kilőhető lőszerekkel szemben fontos követelmény,
hogy megfelelő átütőerővel rendelkezzenek. Nemrég
orosz mérnökök olyan mesterlövészpuskát fejlesztettek ki,
amely megfelel ezen követelményeknek, sőt több szem
pontból egyedülállónak tekinthető a világon.
A VSK-94-es mesterlövészpuska zárkeretét a zárral hasonlóan a korábbi AK fegyverekhez - a lövéskor kelet
kező gázok mozgatják. A fegyver kis tömegű, műanyag
tussal készült, és a kényelmesebb kezelés, valamint a pon
tosabb célzás érdekében a csőre egy köpenyt helyeztek.
Az elsütőszerkezet ütőszeg típusú, és felépítésénél fogva
egyes és öntöltő rendszerű lövések kiváltását is lehetővé
teszi. A szekrénytár üvegszállal megerősített műanyagból
készült, befogadóképessége 20 db lőszer. A mesterlövész
puskára hangtompító is felszerelhető, melynek élettartama
hasonló a csőhöz, 6000 lövés leadásáig alkalmazható. A
puska 9 mm-es, hangsebesség alatti nehéz lövedéket lő ki,
ami különösen fontos lehet rendőrségi akciókban. így pél
dául különféle akadályokba történő ütközésekor a felpatta-
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nás valószínűsége sokkal kisebb, másfelől a lövedék tekin
télyes átütőerővel rendelkezik. A kísérleti lövészetek ta
pasztalatai szerint 100 méteres távolságról akár pár mm
vastag acéllemezt is képesek átütni a lövedékek. A mester
lövészpuska szétszerelhető, és alkatrészenként akár egy

kis diplomatatáskában szállítható. Az összeszereléséhez
kevesebb mint egy perc szükséges. Minden mesterlövész
fegyvernek egyik legfontosabb alkotóeleme az irányzók. A
VSK-94-es\ külön optikai és nyílt mechanikai irányzóbe
rendezéssel szerelték fel, melyekkel 400 méteres távolsá
gig lehetséges célzott lövések leadása. (A mechanikai
irányzóberendezés alapvetően az optikai meghibáso
dása esetén alkalmazandó.) A hétszeres nagyítású,
PSK-07 jelzésű nappali optikai irányzók megnövekedett
nagyítása, kisebb tömege és mérete folytán magasabb
technikai színvonalat képvisel, mint a korábban, a Dragunov mesterlövészpuskánál alkalmazott, PSzO-1-es irány
zók. A PSK-07-es érdekessége, hogy a szállemez irány
zócsúcsának vörös megvilágítása van, így a tapasztalatok
szerint az irányzásra fordított idő felére csökken. Az irány
zókon a felső dob a távolságállításra, az oldaldob pedig az
oldalhelyesbítésre szolgál. A célok távolságának meghatá
rozására egyszerűen alkalmazható távolságmérő skála áll
rendelkezésre, mely a látómezőn belül helyezkedik el. A
VSK-94-es éjszakai viszonyok közötti alkalmazása céjából
külön éjszakai optikai irányzékot fejlesztettek ki. A második
generációs, csillagfény erősítéses PKN-03M jelzésű
irányzók tömege csupán 0,9 kg. Az irányzók működési elve
szerint a csillagok fényét, illetve a maradék fényeket erősíti
fel, és elég éles kontúrt biztosít a lövő számára. Az irány
zók a lövéskor megjelenő hirtelen felvillanásra vagy más
fényforrásra nem reagál. Felhős éjszakában 200 méterig,
holdfényes éjszakában pedig 350 méteres távolságig biz
tosított célzott lövések leadása. Az irányzókhoz infravörös
fényszóró alkalmazható, mely egyben kiterjeszti a harci al
kalmazás lehetőségeit. Ezzel a megoldással ugyanis le
hetőség nyílik teljes sötétségben is a fegyver alkalmazá
sára (például tetőtérben, alagsorokban stb.) 5 m táv.-ig.
Összességében az orosz VSK-94-es leginkább az ame
rikai S-16 Grendel jelzésű gépkarabélyhoz hasonlítható. A
Grendel viszont 7,62 mm-es lövedéket lő ki, hatásos lőtávolsága 300 méterig terjed, ezenfelül hosszabb 95 mm-rel,
tömege pedig 1,6 kg-mal nagyobb, mint a VSK-94-esé. Az
orosz fejlesztőmérnökök szerint a VSK-94-es egyaránt al
kalmazható katonai, illetve rendőrségi feladatok megoldá
sához, és véleményük szerint jó esélye van arra, hogy a vi
lágon az egyik legelterjedtebb speciális mesterlövészfegy
verré váljon a jövőben.
Takács Tamás őrnagy

Felhasznált irodalom
1. Vokov, Boris-Amelin, Yuri: Sniper weapon (Top Secret).
= Military Parade, 1997. szeptember-október 113-115. p.
2. Jane’s Infantry Weapons 1994-95. Edited by lan V.
Flogg. 12. ed.

Vass Pál
Fegyver alatt
Vass Pálnak, a nagyszebeni hadapródiskolában és császári garnizonokban nevelkedett gyalogos tisztnek a hadinaplója
az 1948-49-es esztendők krónikája. Forrongó történelmi kor dokumentuma ez az emlékezés, melynek középpontjában
tragikus emberélet áll. Lapjain az éles megfigyelőképességű hadikrónikás időben a lipcsei csata évétől Solferinóig, tér
ben Szebentől Bécsig és Lembergtől Nápolyig vezeti az olvasót. Világeseményeket és apró epizódokat mesél el ben
ne, bemutat művészi kincseket és népi szokásokat, megelevenít nagy hatalmú uralkodókat. Egy honvédszázados nap
lója Bem tábornok erdélyi hadjáratáról.
Az aktív katona szemével méri végig a vidéket, erődöket, várakat, hidakat, parádékat, borokat és széplányokat. Mind
ezt emberi közelségből, egyéni látásmódján átszűrve, sokszor nehézveretű, de mégis olvasmányos stílusban.
Zrínyi Kiadó, 1998. 247 oldal 980 Ft.
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A Tiger harci helikopter

A német-francia Tiger (Tigris) harci helikopter hosszú
múltra tekinthet vissza. Az 1970-es évek közepén olyan
harci helikopter tervezését kezdték meg a francia és a né
met mérnökök, amelynek felhasználása több célú, elsősor
ban azonban harckocsik ellen alkalmazható sikeresen. A
terv körvonalai 1984-re alakultak ki. A különböző programmódosításoknak köszönhetően azonban a Tiger tervezése
csak 1987-ben indulhatott meg. A fejlesztés a fővállalkozó
Eurocopter Tiger és az MTR-konzorcium (tagjai a német
MTU, a brit Rolls-Royce és a francia Turboméca) által alá
írt megállapodás alapján történt. Az időközben megszűnt
Varsói Szerződés új helyzet elé állította a francia és a né
met szakembereket. A földi célpontok megsemmisítésén
túl feladatként jelölték ki a Tiger számára a légi célpontok
elpusztítását is. A próbarepülések 1991 áprilisában
kezdődtek, az öt prototípus eddig közel 1200 órát töltött a
levegőben. A kipróbálással egy időben megindult az ex
portpiacok feltérképezése is. Az új harci helikopter eddig
számos légi bemutatón - például az ILA ‘96-on - vett részt,
és mindenütt kedvező benyomás alakult ki róla. Bár a Tiger
műszaki szempontból egyenrangú ellenfele lehet például
az orosz Mil M i-28 Havoc-nak, vagy a szintén orosz Ka
mov Ka-50/52 Hokum-nak, magas ára (gépenként közel
34 millió DM) elrettentheti az érdeklődő országokat.
A Tiger harci helikoptercsalád két tagból áll: a többcélú,
támogató változatból (német jelölése UHU, francia jelölése
HAP) és a „harckocsigyilkos” változatból (német jelölése
PAH, francia jelölése HCP). Bár a velük szemben támasz
tott követelmények eltérőek, az alapkonstrukciójuk 85%ban megegyezik. Az építési technológia már a következő
évezredet tükrözi. A helikoptertörzs 80%-ban könnyű szén
szálas anyagokból készült, amelyeket speciális tömörítés
sel és sajtolással ellenállóbbá is tettek. A rotorok szintén
szénszálas kompozitokból készültek. A főrotort a német
MBB, míg a farokrotort a francia Aerospatiale készíti. A két
M TR-390 típusú hajtóművet a német MTU, a brit RollsRoyce és a francia Turboméca közösen fejlesztette ki és
gyártja, teljesítményük egyenként 1171 LE. Érdekesség,
hogy a gyári adatok szerint, ha a harci helikopter valame
lyik üzemanyagtartálya találatot kap, akkor a forgó
szárnnyal még 30 percig repülhet. Ezeket az adatokat nyu
gati szakértők túlzottnak tartják.
A pilótafülkék elrendezése hasonló az amerikai AH-64
Apache-hoz. Elöl ül a pilóta, mögötte foglal helyet a fegy
vereket kezelő tiszt. A műszereket úgy fejlesztették ki,
hogy a két fülkében csereszabatosak legyenek. Az alap
számítógépes fedélzeti rendszer kiegészíthető egy speci
ális tűzvezető számítógépes rendszerrel is. Az alapműsze
rek közé tartozik a két ellenőrző egység (CDU), négy többfunkciójú színes kijelző (MFD), az automatikus repülésirá
nyító rendszer (AFCS), a taktikai helyzetelemző berende
zés, valamint két MIL STD 1553 típusú fedélzeti adatfeldol
gozó, adattároló és adattovábbító készülék is, továbbá az
elektronikaiharc-rendszerek.
A pilóta műszerfalán két színes kijelző található egymás
mellett, továbbá itt kapott helyet az automatikus repülésirá
nyító rendszer, a pilóta külön fegyvereket ellenőrző pa
nelje, a távközlési frekvenciamutató műszerek és a hagyo
mányos repülési műszerek (sebességmérő, magasságmérő). A fegyvertiszt fülkéjében szintén két színes kijelző
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található egymás alatt, és itt van az Intercom-rendszer is.
Mindkét fülkében megtalálható az Osiris típusú célzógömb
ellenőrző egysége.
A kétfős személyzet munkáját könnyíti a francia Sextant
Avionique cég által kifejlesztett sisak-célzóberendezés. A
két szárnycsonk végén, alul és felül lokátorbesugárzásjelzőket helyeztek el. A kommunikációs felszerelések cso
portjába tartozik az XK-510 HF, az XT-621 SATURN
V/UHF és a SEM-91 UHF készülék. Az XK-510 lehetővé
teszi a személyzet számára a biztonságos kapcsolattartást
mind a földi irányítással, mind pedig egy másik helikopter
rel. Segítségével biztonságosan átjátszhatok az adatok
egyik helikopterről a másikra, vagy a földi állomásnak,
ezenkívül lehetőség van a passzív és aktív csatornakere
sésre és javításra, valamint adott esetben gyors váltásra
egy nem vagy csak kevéssé zavart frekvenciára.
Az XT-621 SATURN segítségével bármelyik Tiger le
hallgathatja a nemzetközi vészfrekvenciákat (121,5 és 243
MHz), illetve biztonságosan kommunikálhat a VHF és az
UHF hullámsávokban. A SEM-91 taktikai berendezés 30
és 80 MHz közötti tartományban dolgozik, 9600 bit/s adatátviteli sebességgel. Mindhárom berendezés fokozottan
zavarvédett. Erős ellenséges elektronikai ellentevékeny
ség, zavarás esetén is könnyű velük a kommunikáció.
Gyorsak, pontosak és megbízhatóak, ezenkívül minimáli
sak a karbantartási költségek.
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továbbítására akár más légi járművek, akár egy másik földi
átjátszóállomás vagy egy hadihajó irányába.

Fegyverzet és feladatok
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A Tiger harci helikopter főbb műszaki-technikai
jellemzői
(A teljesítmény- és sebesség-, illetve tömegadatok nyolc
HOT és négy Stinger rakéta hordozása mellett értendők!)
Személyzet:
2 fő.
Főrotor átmérője:
13,00 m.
Farokrotor átmérője:
2,70 m.
Magasság célzógömbbel:
5,20 m.
Magasság célzógömb nélkül:
3,83 m.
Fesztávolság:
4,52 m.
Flosszúság rotorokkal:
15,80 m.
Flosszúság rotorok nélkül:
14,08 m.
Maximális felszállótömeg:
6000 kg.
Maximális repülési sebesség:
298 km/h.
Maximális sebesség 0 méteren:
268 km/h.
Utazósebesség:
230 km/h.
Maximális hatótávolság belső üzemanyaggal: 800 km
Maximális repülési idő belső üzemanyaggal:
3 h 25 min.
Maximális lebegési magasság:
3200 m.
Maximális emelkedési sebesség 0 m-en:
10,7 m/s.
Hajtóművek:
két darab MTR 390 típusú gázturbina.
Maximális teljesítmény:
egyenként 1285 LE (958 kW).
Átlagteljesítmény:
egyenként 1171 LE (873 kW).

A Tiger egyik legfontosabb berendezése a digitális térképrendszer, amely gyors és pontos képet ad a személy
zetnek a topográfiai és a harcászati adatok együttes szem
léltetésével és felhasználásával. A számítógép memóriája
összesen mintegy 40 különböző térkép feldolgozására és
tárolására képes. Minden térképszelvényen maximum 160
szimbólum lehet és külön-külön színek jelölik a terepaka
dályokat, valamint a polgári és a katonai célpontokat. A
rendszer a kért szelvényeket három méretarányban
(1:1000, 1:1250 és 1:1500) jelenítheti meg a színes ki
jelzőn. A földi ellenőrző és irányító állomás képes több (kb.
12-24) harci helikopter együttes irányítására és az általuk
küldött adatok tárolására, illetve feldolgozására, vagy azok

A Tiger harckocsielhárító változatának (német jelölése
PAH, francia jelölése HCP) fő feladata az ellenséges harc
kocsik és egyéb harcjárművek megsemmisítése. Másodla
gos feladatai közé tartozik az őt kísérő földi csapatok támo
gatása, az ellenséges légi célpontok megsemmisítése és a
taktikai felderítés. Fő fegyverzete a tesztelés alatt lévő TRIGAT típusú harmadik generációs páncéltörő rakéta,
amiből két négycsövű indítóberendezésben összesen
nyolc darabot hordozhat egyidejűleg. A korszerű fegyver
lehetővé teszi a helikopter személyzete számára harcko
csik és egyéb harcjárművek megsemmisítését nyolc kilo
méteres távolságig, éjjel és nappal, bármilyen időjárási kö
rülmények között. A TRIGAT úgynevezett „tüzelj és felejtsd
el” típusú fegyver, így a Tiger harci helikopternek nem kell
megvárnia a rakéta célba csapódását, hanem az indítás
után új célpontokat kereshet, vagy fedezékbe vonulhat. E
rendszernek köszönhetően a Tiger harci helikopter nyolc
másodperc alatt négy rakétát indíthat, aminek korszerű
robbanófeje halálos veszélyt jelent minden korszerű (reak
tív páncéllal felszerelt) harckocsira. Célzókészülékként a
rotoron lévő Thomson/SAT Osiris típusú „célzógömb” szol
gál, amely az ellenséges harckocsik és harcjárművek azo
nosítására és a rakéták irányítására szolgáló érzékelőket
takarja. Segítségével a Tiger harci helikopter rejtve marad
hat az ellenséges légvédelem elől. Az Osiris célzógömb
egy infra- és egy televízíókamerát, továbbá egy lézer távol
ságmérőt tartalmaz.
Kiegészítő fegyverzetként a harckocsi elleni változat két
darab, egyenként egy-egy 12,7 mm-es nehézgéppuskát
tartalmazó konténert, illetve két darab, egyenként 22-22 db
SNEB 68 mm-es, nem irányított rakétát tartalmazó raké
tablokkot hordozhat. Légi célpontok ellen a német változat
amerikai Stinger, míg a francia változat a francia /W/sfra/le
vegő-levegő rakétákat hordozhat, mindkettőből kétszer két
darabot a két külső felfüggesztési ponton.
A szállítóhelikopterek kíséretére és támogatására fej
lesztették ki a Gerfaut névvel is illetett változatot, melynek
német jelölése UHU, míg francia jelölése HAP. Fő jellegze
tessége az orr alatti francia GIAT AM30781 típusú, egy
csövű 30 mm-es gépágyú, aminek 450 lőszere van. A gép
ágyú légi célok ellen 1200, földi célok ellen 1500 m távol
ságig alkalmazható sikeresen. Vízszintesen -90°-tól +90°ig, míg függőlegesen -30°-tól +33°-ig mozgatható a fő fegy
ver. A francia gépágyú 750 lövés/min tűzgyorsaságú. A lő
szerek nagy átütőerejének köszönhetően 1000 m távolság
ból egy légi cél túlélési esélye kb. 50%!
A támogató változat másik fő fegyverzete a SNEB 68
mm-es nem irányított rakéta, amiből egyszerre maximum
68 darabot hordozhat a Gerfaut (kétszer 22 db-ot a két
belső, míg kétszer 12 db-ot a külső felfüggesztési ponton).
A 4000 m hatótávolságú nem irányított rakéta elsősorban
területcélok ellen alkalmazható sikeresen. Légi célok ellen
kétszer két darab francia Mistral levegő-levegő rakétát hor
dozhat ez a változat, a két külső felfüggesztési ponton. En
nél a változatnál a célzókészüléket a fegyvertiszt fülkéjé
nek tetejére szerelték. A SFIM Stryx típusú berendezés
magában foglal egy infra- és egy televízós kamerát, egy lé
zeres távolságmérőt és egy optikai célzókészüléket.
A harckocsi elleni Tiger változatnál eredményes kísérle
tek folytak HOT típusú páncéltörő rakéták indítására, illetve
GIAT M621. típusú egycsövű 20 mm-es gépágyúkonténe
rek hordozására. A HOT páncéltörő rakétákból kétszer 4
db-ot, míg a GIAT M621. típusú gépágyúkonténerekből
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kétszer egy db-ot hordozhat majd a két belső felfüggesz
tési ponton a Tiger ezen változata.
Franciaország 215 db harckocsi-elhárító és 115 db tá
mogató változatú) Tiger harci helikoptert rendelt. Németor
szág még nem döntött a változatok közötti megoszlásról,
és csak az a biztos, hogy 212 db harci helikoptert állít majd

hadrendbe. A francia-német Tiger harci helikopter kétség
telenül napjainkban Nyugat-Európa egyik, ha nem a leg
jobb harci helikoptere. Magas ára miatt azonban félő, nem
talál majd exportpiacokra. Csupán az a kérdés: ez
mennyire hat majd az új harci helikopter sorsának alakulá
sára?

A fél évszázados Kalasnyikov-gépkarabély

Évszázadunk végére az események gyorsan változnak. A
század elején egy katonai osztag naponta 35-50 kilomé
tert haladhatott, ma a légi szállítással 12 óra alatt Földünk
túlsó oldalán lehetnek. A technikai és technológiai fejlődés
olyan ütemben változik, hogy lassan már emberi értelem
mel követhetetlenné válik. Ez különösen a haditechnikai
eszközök terén figyelhető meg, ahol öt-tíz éves fegyver
már elavult, alkalmazhatatlanná válik. Talán ezért olyan
fontos, hogy megemlékezzünk az ötven éve rendszeresí
tett A K -4 7 típusú Kalasnyikov-gépkarabélyról és alkotójá
ról. A fegyver az eltelt idő során fogalommá vált, és a Novosztyi hírügynökség segítségével sok érdekes részletet is
merhetünk meg erről a különleges fegyvertervezőről.
Mihail Tyimofejevics Kalasnyikov a messzi Altáj hegység
ben, az orosz-mongol határ menti Kurja falucskában szüle
tett 1919. november 10-én. Az egyszerű parasztcsaládnak
sok gondot okozott a nyughatatlan gyermek, aki társaival
gyakran készített gyufafejekből robbanóelegyet. Egyszer
egy kanócos puskát is készített, amely elsütéskor olyan na
gyot robbant, hogy a fiú egy ideig a sztyeppében rejtőzött,
mivel szülei a zajos kísérletért meg akarták büntetni.
Technikai érdeklődése miatt a vasútnál kezdett dolgozni,
majd sorkötelesként harckocsizó alakulathoz került. A II. vi
lágháború kezdetén már harckocsiparancsnok. T-34esét 1941. szeptember 3-án Brjanszk alatt lövik ki. A fiatal
szakaszvezető keze súlyosan megsérült. A hosszadalmas
felépülés alatt sokszor hallotta a lövészárok keserveit átélt
katonáktól, hogy automata fegyverek nélkül nem képesek
helytállni, s közben a fasiszták nemcsak lövik, hanem va
lóságos ólomesővel árasztják el őket. emiatt szenvedtek
olyan nagy veszteségeket.
Az első automata fegyvert vasúti munkatársaival együtt
gondolta ki, és a kazahsztáni Mataj állomáson készítette el
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a mintapéldányt. Ezzel utazott Alma-Atába, de itt dezertá
lás vádjával letartóztatták. Szerencsére itt is voltak jó em
berek, akik nem csak kiszabadították, de Blagonrarov tá
bornokhoz, a Dzerzsinszkij tüzérakadémia parancsnoká
hoz, az automata fegyverek egyik elismert szakértőjéhez is
elvitték. Természetes, hogy az ismeretlen szakaszvezető
munkája kemény bírálatot kapott, de elismerték a kivételes
alkotókészséget és a végzett munka jelentőségét. A tech
nikai kérdések eredeti megoldása miatt célszerűnek tartot
ták Kalasnyikov technikai továbbképzését.
A kísérleti lőtérre helyezték, ahol technikusként folytatta
munkáját és 1944-46 között - egy sor kudarc után - elké
szítette azt a rohamgépkarabélyt (az orosz terminológia
szerint géppisztolyt), amely a Vörös Hadseregben 1943ban rendszeresített 7,62 mm-es acélmagvas lőszert alkal
mazta. A puska pontosságával és egy automata lőfegyver
tűzgyorsaságával jellemezhető fegyver kifejlesztését több
híres konstruktőr kezdte el. A fegyverek megbízhatóságát
és egyszerű kezelhetőségét számos vizsgálaton ellenőriz
ték. A csapatpróba során a különböző harci helyzetekben,
tábori körülmények között végzett lövészetek adatait gon
dosan mérték. Beton padlózatra ejtették, vízbe merítették,
porral szórták be, s több mint ezer lövés során vizsgálták a
szórás változását.
A lőtéri és csapatpróra-eredmények alapján az autodi
dakta tervező, aki akkor vázlatait szerényen csak MihTyim
szignóval látta el, sikert aratott. A fegyvert a Vörös Hadse
regben 1947. mintájú 7,62 mm-es Kalasnyikov-géppisztoly
néven rendszeresítették. Az egész világon A K -47 elneve
zéssel ismerték meg.

2. á b ra : K a la s n y ik o v e g y 1948-as ta n á c s k o z á s o n b e m u ta tja
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Kalasnyikov-gépkarabélyok alapvető adatai
Jellemző

AK

AKM

űrméret, mm
hossz szuronnyal, mm
hossz szurony nélkül, mm
huzagolás hossza, mm
huzagok száma, db
tömegadatok szurony nélkül
üres tárral, kg
töltött tárral, kg
tár űrtartalma, lőszer db
lövedék kezdősebessége, m/s
tűzgyorsaság, lövés/min
- elméleti
- gyakorlati egyes lövéssel
- gyakorlati sorozatlövéssel
irányzóvonal hossza, mm
hatásos lőtávolság, m
ölőhatár távolsága, m

7,62
1070
870
369
4

7,62
1020
880
369
4

3,8
4,3
30
713

3,2
3,7
30
715

600
40-ig
100-ig
378
800
1500

600
40-ig
100-ig
378
1000
1500

A fegyvert később többször korszerűsítették. Az AKM-et
1959-ben rendszeresítették, de sokkal nagyobb érdeme a
tervezőnek, hogy munkájával hét géppisztolyt, öt golyószó
rót, három állványos és egy harckocsi-géppuskát készítet
tek az AK alapján, ezzel a lövészfegyvereket egységesíteték a Szovjetunióban. Az otthoni elterjedés után hamaro
san a világ számos országában is megjelent. A fegyvert
széles körben ismerik külföldön is. Különös népszerűséget
a vietnami háború alatt ért el, a Newsweek így írt róla: „A
vietkongoknak a rakétáknál és az aknavetőknél még állan
dóbb társa a szovjet gyártmányú A K -47 gépkarabély.
Megbízhatóbbnak bizonyult, mint a szeszélyes amerikai
M-16..." Ez a fegyver annyira jó volt, hogy azok az ameri
kai katonák, akiknek sikerült ilyet zsákmányolni, később is
használták zsákmányolt lőszerrel.
A Kalasnyikov-géppisztolyt a világ 55 országában rend
szeresítették és mintegy 20 országban, így hazánkban is
gyártották. A volt szocialista tábor tagjain kívül Dánia, Finn
ország, Svédország, Izrael, Hollandia és Olaszország is
gyártotta. Néhány ország szerződés alapján állította elő, de
egy sor országban licencia-engedély nélkül készültek ka
lózpéldányok.
A Kalasnyikov körül nemzetközi mítosz alakult ki. A lon
doni Telegraph Magazin 1994-ben azt írta, hogy az
AK-47-tel bármilyen képzetlen személy tud lőni. (Nem va
lószínű, hogy a harmadik világ kiképzetlen harcosai, gyer
mek-katonái képesek lennének egy komolyabb puskával
lőni, mivel a puska hosszúsága és tömege gondot okozna
nekik.)
A Kalasnyikovok népszerűségét több példa bizonyítja.
Szudánban ezt éneklik: „egy fityiszt sem érsz Kalaska gép
pisztoly nélkül”. A Burkina Faso-i határőrség bélyegzőjén
ugyanúgy megtalálható, mint Mozambik címerében. Az af
gánok gyakran díszítik faliszőnyegeiket ezzel a géppisz

5. á b ra : A z 5 ,4 5 m m -e s AK-74 a 4 0 m m -e s GP 25
g rá n á tv e tő v e l

tollyal. Mozambikban a Kalas nevet az állhatatosság és a
megbízhatóság jelképeként adják a fiúknak.
A hajdani harckocsizó szakaszvezetőből vezérőrnagy
lett, számos állami és nemzeti díjjal tüntették ki, ma is élet
erős és vidám. Nem törődik azzal, hogy az elmúlt évtize
dek alatt gyakorlatilag minden információt elhallgattak róla.
(Első életrajzírója Edward lsell, amerikai fegyvertörténész
volt.) Kalasnyikov 1994-ben 75 éves, és Oroszország Füg
getlen Politikai Központja által - több más szervezettel és
105 orosz újsággal együtt - végzett közvélemény-kutatás
alapján az év emberének nevezték.
Az elmúlt évtizedek során változott a fegyver, de techni
kai előnyeit a szakértők véleménye szerint egészen
2025-ig megőrzi.
Novosztyi
Ford. Scharrer János
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A brit Warrior lövészpáncélos
A fejlesztés eseménytörténete
A világ fejlett hadseregeiben megjelenő lánctalpas gyalog
sági harcjárművek egy minőségileg új fegyvertípust jelen
tettek a lövészcsapatok számára. A lánctalpas gyalogsági
harcjárművek a támadó és védő harctevékenység megví
vásakor egyaránt kiválóan alkalmazhatók, fegyverzetük pe
dig olyan tűzerőt képvisel, amely lehetővé teszi az ellenség
gyalogságán kívül páncélosainak és helikoptereinek meg
semmisítését is.
A brit szárazföldi csapatok saját fejlesztésű - FV420,
FV430és FV432 - gyalogsági harcjárműveiket a hatvanas
években állították szolgálatba. Kezdetben a harcjárművek
rendeltetése a személyi állomány szállítása volt, a későb
biekben viszont folyamatosan modernizálták őket, és egy
teljes fegyvercsaládot hoztak létre. A katonai szakértők en
nek ellenére hangsúlyozták, hogy legkésőbb a nyolcvanas
évek végéig mindenképpen szükségessé válik egy újabb
ilyen harceszköz kifejlesztése és rendszerbe állítása a szá
razföldi csapatoknál. A brit Védelmi Minisztérium már 1972
és 1976 között megfogalmazta az ezen gyalogsági harc
járművel szembeni elvásárokat. A kifejlesztés jogáért a brit
kormány - a szokásoknak megfelelően - pályázatot hirde
tett meg.
Az elbírálás szakaszában több hazai fegyvergyártó cég
mellett külföldi ajánlat is érkezett. Az amerikaiak az XM2
jelzésű lövészpáncélossal pályáztak. (Napjainkban ez a
harcjármű Bradley típusjelzéssel ismert.) Az átfogó elem
zések után végül kifejlesztésének jogát - egy 1980-ban
meghozott parlamenti döntés alapján - a brit GKN Sankey
vállalat nyerte el. A teljes program becsült költségvetési rá
fordítása eléri a 1000 millió fontot! A GKN Sankey vállalat
ekkortájt már három kísérleti példányt is elkészített, melye
ket MCV-80 típusjelzéssel láttak el. Az új gyalogsági harc
járművel a nemzetközi katonai szakértők 1983-ban egy
fegyverkiállításon ismerkedhettek meg. A fejlesztés követ
kező állomása 1984 volt, amikor már 10 darab kísérleti
mintapéldány készült el, és nyáron egy M CV-80 harc
járművel felszerelt lövészszakasz a Közel-Keleten gyakor
laton vett részt. A későbbiekben az itt szerzett tapasztalok
alapján fejlesztették ki a gyalogsági harcjármű sivatagi tí
pusváltozatát. Említésre méltó még az is, hogy a konst
ruktőrök az MCV-80 alvázára a belga Cockerill cég által ki
fejlesztett, CM 90 jelzésű kétszemélyes páncéltorony fel
szerelésével is próbálkoztak. Ennek az évnek a legfonto
sabb eseménye mégis az volt, hogy a brit Védelmi Minisz
térium bejelentette, hogy megállapodott a GKN Sankey
céggel a gyalogsági harcjárművek sorozatgyártásának
megkezdéséről. Ettől fogva a harcjármű típusjelzését Warrlorra (harcos) módosították (1. ábra). 1985 júniusában már
az is ismertté vált, hogy a GKN Sankey cég az 1053 darab
harcjárművet három szakaszban (ütemben) fogja szállítani
a brit hadseregnek. A megrendelt harcjárművek közel 70
százaléka raj-, a fennmaradó rész pedig különböző szintű
parancsnoki, vezetési és egyéb rendeltetésű változatok
lesznek.
A Warriorok sorozatgyártása 1986 januárban kezdődött
meg egy telfordi üzemben, és az első harcjárművek de
cemberben már el is készültek. A hadsereg képviselői a
harcjárművek első - 290 darabból álló - csoportját 1987ben vehették át. Az első Warriorokkal felszerelt zászlóalj
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1. á b ra : A b rit h a d s e re g b e n re n d s z e re s íte tt Warrior
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3. á b ra : A Warrior ja v ító h a rc já rm ű

rendszerbe állítása 1988 közepén a Nyugat-Németországban állomásozó brit Rajnai Hadseregnél valósult meg. A lö
vészzászlóalj - három század - állományába 53 darab
harcjármű tartozott. Ebből 36 raj-, 9 szakasz-, század- és
zászlóaljparancsnoki, valamint 8 vontató-szállító és -javító
harcjármű volt. Összességében a zászlóaljban még mindig
megőriztek 23 darab - a hatvanas években rendszeresített
- FV432 harcjárművet, melyek a támogató, páncéltörő sza
kaszokban lelhetők fel. Az eredeti elképzelés szerint a brit
hadsereg az 1053 darab Warrior harcjárműből tizenhárom

Harcászati-technikai adatok

4. á b ra : M o z g ó tü z é rfe ld e rítő h a rc já rm ű

gépesített lövészzászlóaljat szándékozott felszerelni.
A kilencvenes évek elején bekövetkezett kedvező politi
kai változások a brit szárazföldi csapatoknál is csökkenté
sekkel jártak. Ismereteink szerint 1992 közepéig a megren
delt Warriorok 60 százalékát - mintegy 600 darab harc
jármű - rendszeresítették, és csak nyolc gépesített lövész
zászlóaljat fegyvereztek át. A GKN Sankey vállalat képvi
selői viszont azzal „dicsekedhetnek”, hogy egyre gyarap
szik az exportajánlatok száma. A potenciális vevők közé
elsősorban a közel-keleti országok - Jordánia, Kuvait, Szaud-Arábia és az Egyesült Arab Emirátus - tartoznak, de ér
deklődés mutatkozik még Franciaországban és Törökor
szágban is. Érdemes megemlíteni, hogy a Sivatagi Vihar
hadműveletben a Warriomk hat típusváltozata vett részt,
és a villámháború után újabb lendületet kapott a harcjármű
fejlesztése. A fejlesztőmérnökök az életképesség növelése
céljából az alvázat aktív páncélzattal és műholdas navigá
ciós berendezéssel szerelték fel, s a sivatagi viszonyokhoz
jobban alkalmazkodó új szűrő-szellőző berendezést szerel
tettek be. A hadműveletek után a nemzetközi katonai szak
értők igen kedvezően nyilatkoztak a WarrionoW harci lehető
ségeiről.

A harcjármű felépítése
Az alvázat alumíniumötvözetű páncéllemezekből, he
gesztési eljárással alakították ki. A meredek homlokfal a
páncéltörő lövedékekkel szemben igen kedvezőnek szá
mít, hasonlóképpen a függőleges oldalfalakhoz, melyek
nagyobb szállítótér kialakítását teszik lehetővé. Az alváz
felosztása a hagyományos elveket követi. A motortér elöl,
jobboldalt helyezkedik el, tőle balra található a vezetőtér,
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Kezelők
Harci tömeg:
Fajlagos teljesítmény:
Fajlagos terepnyomás
Méretek:
hosszúság:
szélesség:
magasság:
- felépítmény magassága:
- teljes:
hasmagasság:
nyomtávolság:
lánctalp szélessége:
lánctalp felfekvési hossza:
gyorsulás (0-ról 48 km/ó-ra)
üzemanyagtartály
befogadóképessége:
maximális hatótávolság műúton:
gázlóképesség:
mászóképesség:
keresztdőlés:
függőleges akadály leküzdése:
árokáthidaló képesség:
motor:

3+7 fő
24 500 kg
16,5 kW/tonna
6,65 kg/cm 2
6,34 m
3,034 m
1,93 m
2,791 m
0,49 m
2,54 m
490 mm
3,816 m
13,5 másodperc
770 I gázolaj
660 km (60 km/h)
1,3 m
60%
40%
0,75 m
2,5 m
Perkins Engines CVS
TCA jelzésű, V - 8 , dí
zel teljesítmény 404
kW, 2300 percen
kénti fordulat

Fegyverzet
1x30 mm-es Rarden
gépágyú
113 kg
-töm ege:
- torkolati kezdősebesség :1070-1170 m/s
párhuzamos
kisegítő:
1x7,62 mm-es Chain
Gun géppuska
13,7 kg
-töm e ge :
570 lövés percenként
-tűzgyorsaság:
-to rko la ti kezdősebesség:856 m/s

fő:

mögötte - a harcjármű hosszanti tengelyétől kissé balra a kétszemélyes páncéltorony, illetve az alváz hátsó részé
ben a szállítótér. A vezetőtér kialakításakor messzemenő
en figyelembe vették az ergonómiai követelményeket. A
harcjármű-vezető részére egy olyan, széles látószögű
szögtükröt építettek be, mely passzív éjjellátó optikára is ki
cserélhető. A szögtükör fűthető és tisztítóberendezéssel is
fel van szerelve.
A harcjármű erőforrása a brit Perkins Engines cég Con
dor CV8 TCA típusjelzésű nyolchengeres, négyütemű, V
hengerelrendezésű, dízelüzemű motorja. A motorhoz az
amerikai General Motors cég X -300-4B jelzésű erőátviteli
rendszere kapcsolódik. (Ezt a rendszert a Perkins Engines
cég licencia alapján állítja elő.) A motorteljesítménye 2300
percenkénti fordulatnál 404 kW, ami a tekintélyes harci tö
meg ellenére (24,5 tonna) rendkívül jó manőverezési le
hetőséget nyújt. Az automata sebességváltó négy előre- és
kettő hátrafokozattal rendelkezik. A vezetést rendkívül
megkönnyíti az alkalmazott hidro-mechanikus átviteli
rendszer.
A futómű-felfüggesztés torziós rúd típusú, oldalanként
hat gumibetétes futógörgőből és három torziósrugó hen
gerből áll. A láncmeghajtó kerék elöl, a láncfeszítő kerék
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Könnyű harckocsi
81 mm-es vagy

120

Az alváz hátsó részére 105 mm-es lövegtornyot szereltek fel.
mm-es önjáró aknavetők

A szállítótérbe 81 vagy 120 mm-es elöltöltős aknavetőt helyeztek el.

Önjáró irányítható páncéltörő rakétarendszerek

Az alvázra TOW, HOT vagy Milan típusú irányítható páncéltörő
rakéta indítóállványa szerelhető fel.

Önjáró légvédelmi gépágyú

A kétszemélyes páncéltoronyba ikercsövű 30 mm-es gépágyút
szereltek.

Kis hatótávolságú légvédelmi rakétás variáns

Az alvázra nyolc darab brit gyártású - Rapier - kis hatótávolságú
légvédelmi rakétát szereltek.

Logisztikai páncélozott jármű

Ez egy hosszabb alvázú változat, alapvető rendeltetése
a teherszállítás.

Warrior műszaki harcjármű

Gyalogsági aknatelepítő rendszert szereltek ezen típusváltozatra.

hátul helyezkedik el. A futógörgőket hidraulikus lengéscsil
lapítóval látták el. A lánctalpak tagjai gumibetétesek, ami
egyrészt a nagy sebességű haladást, másrészt a gazdasá
gos üzemeltetést teszik lehetővé.
A kétszemélyes, acéllemezekből kialakított páncéltorony
ban jobboldalt a parancsnok, tőle balra az irányzó-kezelő
foglal helyet. Már a fejlesztés kezdeti szakaszában a brit
konstruktőrök a harcjárművet gépágyúval szándékoztak
felszerelni. A gépágyú mint főfegyverzet mellett elsősorban
az az érv szólt, hogy így a harceszköz könnyű páncélzatú
földi, illetve kis magasságú légi célokat is képes pusztítani.
A későbbi kísérletek során végül a 30 mm-es Rarden gép
ágyú mellett döntöttek, melyet a brit hadseregben közel 2 0
éve állítottak szolgálatba. (Ezzel a fegyverrel szerelték fel
még a Scimitar és Fox típusjelzésű könnyű páncélgépko
csikat is.) A gépágyú eredetileg az Oerlikon KCB cég lő
szereivel volt képes tüzelni, beleértve a második generáci
ós, nyomjelzős, kettős hatású páncéltörő lövedéket (APSET), a nyomjelzős repeszromboló-gyújtót (HEI-T) és a
nyomjelzős lőtéri (TP-T) lövedékeket. Ezen lövedékek tor
kolati kezdősebessége eléri a 1070 m/s-ot, a töltény hüvely
rézből készült, mérete 30x170 mm. A nyolcvanas években
a brit Royal Ordnance cég - néhány amerikai vállalat köz
reműködésével - egy olyan nyomjelzős, leválóköpenyes,
űrméret alatti lövedéket (APDS-T) fejlesztett ki, melynek tor
kolati kezdősebessége eléri az 1175 m/s-ot. A lövedék
1500 méteres lőtávolságon, 45 fokos találati szögnél képes
átütni 40 mm-es homogén páncélt! A legutolsó hírek szerint
a Royal Ordnance cég újabb nyomjelzős, leválóköpenyes,
szárnystabilizált, űrméret alatti páncéltörő lövedék
(APFSDS-T) kifejlesztéséhez fogott hozzá (9. ábra). A ter
vek szerint ez az új lőszer mintegy 60%-kal nagyobb
páncélátütő képességgel fog rendelkezni, mint a korábbi tí
pusok. Rendszeresítése az 1997-98-as költségvetési
években várható. A Royal Ordnance cég a brit hadsereg ré
szére ezen felül még kifejlesztett egy kis költségráfordítású
nyomjelző lőtéri lövedéket (TP-T) is. Az új lőszerekkel az
első kísérleti próbalövészetek 1995-ben már meg is történ
tek, és a hírek szerint érdeklődés mutatkozik irántuk Norvé
giában is.
A gépágyúval párhuzamosan egy 7,62 mm-es EX-34
jelzésű géppuskát is beépítettek (ez a brit hadseregben
L94A1 típusjelzéssel is ismeretes). A géppuskát nyílt élő
erő pusztítására lehet alkalmazni, hatásos lőtávolsága 9001000 m. A parancsnok és az irányzólövész egyaránt a Pilkington cég által kifejlesztett kombinált (nappali/éjszakai)
passzív célzókészülékkel rendelkezik. A parancsnok ré

36 HADITECHNIKA 1998/2

szére ezenkívül még periszkópos figyelőműszer is rendel
kezésre áll.
Az álcázóképesség fokozása érdekében a konstruktőrök
a páncéltorony mindkét oldalán - legyezőszerűen négy-négy elektromos működtetésű ködgránátvetőt helyez
tek el. A ködgránátvetők álló helyzetben, illetve mozgás
közben egyaránt indíthatók. A torony mögötti szállítótérben
hét - négy jobbra és három baloldalt elhelyezett - bizton
sági hevederrel felszerelt ülés található. A szállítótér tete
jén téglalap alakú búvónyílást alakítottak ki - mely való
színűleg a lőszer bemálházását segíti elő - , míg a hátsó
falon egy nagyméretű jobbra nyíló ajtó található. A lövé
szek egyéni felszerelésüket az ülések alatt, illetve a hátsó
ajtótól jobbra és balra, két nagyméretű ládában helyezhe
tik el. A Warrior nem kétéltű, mivel a brit hadsereg részéről
ez nem volt igény. A harcjármű szabványberendezéséhez
tartozik még egy kollektív atom-biológiai-vegyi védő és tűz
oltó berendezés. A halongázzal működő tűzoltó berende
zést a brit Chubb Fire Security cég fejlesztette ki. A motor
térben keletkező tűz esetében a harcjármű-vezető indítja a
rendszert, mely négy másodperc múlva a halongázzal töl
tött ballonok segítségével elfojtja a tüzet. További tűzoltó
készülékek vannak elhelyezve a szállítótérben, melyek a
szállítótérben, illetve a harcjármű felületén keletkező tüzek
eloltását teszik lehetővé.

A brit hadseregben rendszeresített típusváltozatok
A brit szárazföldi csapatoknál jelenleg 760 darab WarriorXipusváltozat lelhető fel.
I
I
i
l

6. á b ra : M ű s z a k i h a rc já rm ű to ló la p p a l

9. á b ra : A R o y a l O rd n a n c e c é g le g ú ja b b n yo m je lző s, le v á ló 
kö p e n ye s, szá rn y s ta b iliz á lt, ű rm é re t a la tti p á n c é ltö rő
lö v e d é k é n e k n é z e ti rajza

Javító harcjármű (3. ábra)
Ez a variáns jóformán azonos a Warrior javító és vontató
harcjárművel, de itt a harcjármű hátsó részén nincs csörlőberendezés.
Ezekből a típusváltozatokból a brit hadsereg összesen
67 darabot rendelt meg, az első csoportot 1990-ben már
szolgálatba is állították.

Tüzérfelderítő harcjármű (4. ábra)

Raj harcjármű
Ez a fenti ismertetett alaptípusváltozat, mely 3 fő kezelő
(parancsnok, harcjármű-vezető, irányzókezelő) és 7 fős lö
vészalegység elhelyezését teszi lehetővé.

Parancsnoki harcjármű
A Warrior gyalogsági harcjárműnek szakasz-, század- és
zászlóaljparancsnoki változatai vannak. Ezeket a harc
járműveket szintén Telfordban szerelik össze. A kétszemé
lyes páncéltorony fegyverzete szintén a 30 mm-es gépágyú
és a 7,62 mm-es géppuska. A torony kialakítása megegye
zik a korábban leírtakkal. A szállítótérben a harcvezetéshez
szükséges híradó berendezéseket helyezték el.

A tüzérfelderítő harcjárművet a brit királyi tábori tüzérség
alkalmazza mozgó figyelőpontként. Előzetes számvetések
szerint az elkövetkezőkben körülbelül 1 0 0 darab ilyen harc
járműre lesz majd szükség (a prototípus 1988-ban készült
el). Külső szemlélő a felderítő harcjárművet vizsgálva lé
nyeges különbséget nem fedezhet fel a Warrior raj-harc
járműhöz képest, de ez csak látszat, mert a páncélto
ronyba a 30 mm-es Rarden gépágyú csövének csupán
egy utánzatát helyezték el. Ezzel a megoldással a jármű
életképességét növelték meg, mert így a két harcjárművet
- a külső jegyek alapján - nehezen különbözteti meg az el
lenség. A páncéltoronyban elhelyezkedő két fő felderítő a
harcmező optikai felderítését a Pilkington PE Osprey cég
által kifejlesztett hőképes lézertávmérő segítségével hajt
hatja végre. A felderített célok koordinátáit a rutinos kezelőállomány kevesebb, mint egy perc alatt képes megállapí
tani. A szállítótérbe a THORN EMI MSTAR típusú könnyű
hordozható rádiólokátort építették, melynek adóvevő egy
ségét - harchelyzetben - a vezérlőpulttól 2 0 méterre ki le
het telepíteni. A lokátor félvezetőkre épült, hang- és vizuá
lis indikátorral is rendelkezik. A lokátort éjszaka vagy kor
látozott látási viszonyok között a mozgócélok felderítésére,
illetve lövészet kiszolgálására lehet alkalmazni. A harc
járművet ezenkívül olyan földi navigációs és híradó-beren-

10. áb ra : A D e s e d W a rio r h a rc
já rm ű Delco LAV-25toronnyal,
és é jsza ka i lö vé sze te T O W
raké tá va l (G K N D efence)

Javító-vontató harcjármű (2. ábra)
A javító-vontató harcjármű kezelőszemélyzete öt fő (pa
rancsnok, vezető, irányzókezelő és két szerelő), és
csőrlővel, daruval, általános rendeltetésű szerszámzattal,
valamint segédberendezésekkel szerelték fel. A 6,5 tonna
teherbírású daru használata előtt hátul egy földsarkantyút
kell a földre ereszteni, ezt követően a darut teljes egészé
ben körbe lehet forgatni. Az alvázra egy kézzel forgatható
páncéltornyot szereltek, melynek főfegyverzete egy 7,62
mm-es L94A1 jelzésű géppuska. A javító-vontató harc
járműhöz a GKN T4 jelzésű, 10,5 tonnás kéttengelyes ke
rekes utánfutó kapcsolódik, mellyel akár harckocsik mo
torblokkját is lehet szállítani.
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dezésekkel szerelték fel, melyek lehetővé teszik, hogy a
harcjármű valamennyi felderítő műszere összekapcsolható
legyen a brit BATES tüzérségi rendszerrel.

Ütegparancsnoki harcjármű

Sarkköri verzió
A harcjármű konstrukciós kialakítása a sivatagi változatra
emlékeztet, de itt más rendszerű fűtőberendezés működik.
Ez a változat 1992-ben Norvégiában széles körű csapat
próbán vett részt.

Ez a típusváltozat 1990-ben készült el, de harci lehetősé
geiről közelebbi információk még nem állnak rendelke
zésre.

Könnyű felderítő harcjármű

Önjáró páncéltörő indítóállvány (5. ábra)

A főfegyverzet egy 90 mm-es löveg, melyhez az amerikai
Cadillac Gage Textron cég által kifejlesztett tűzvető rend
szer kapcsolódik.

A konstruktőrök ezt a típusváltozatot a Sivatagi Vihar
hadművelet időszakában fejlesztették ki a brit szárazföldi
csapatok részére. A Warrior szabvány páncéltornya tete
jére a Milan irányítható páncéltörő rakéta indítóállványát
szerelték fel, a szállítótérben pedig a rakétalövedékek ra
kodóterét alakították ki. Az elképzelések szerint ez a típusváltozat fogja majd a későbbiekben felváltani a még rend
szerben lévő FV432-es harcjárműveket.

Műszaki harcjármű aknafordító ékkel vagy tolólappal
(6 . ábra)
A Warrior alvázának orr-részére tolólap- vagy átjárónyitás
céljából aknakifordító eke is felszerelhető. A brit fejlesztésű
EMP (Engineering /Wine Plough) aknakifordító eke tömege
2300 kg, a kések száma egy szekcióban 7 darab. Műkö
dése közben az aknákat két oldalra kiszórja (kitolja), illetve,
ha azok felszedés ellen biztosítottak - felrobbantja. Az ak
namentesített terület szélessége 2x1,3 méter. A hidrauliku
san működtetett UDK-2 jelzésű tolólap a fedezékek kiásá
sát, illetve torlaszok leküzdését teszi lehetővé.

Önjáró páncéltörő indítóállvány
Ez a típusváltozat már 1982-ben elkészült. A harcjármű
hossztengelyétől kissé balra egy olyan egyszemélyes pán
céltornyot alakítottak ki, mely a HOT irányítható páncéltörő
rakéta indítóállványát foglalja magában. Az indítóállvány
irányzási határa oldalban jobbra és balra 30°, függőlegesen
pedig —18°-tól +23°-ig terjed. Az önjáró páncéltörő indítóáll
vány összesen 18 darab 4000 méter hatótávolságú rakétalőszert képes szállítani. (Négy darabot az indítóállvá
nyon, további 14-et pedig a szállítótérben.)

Hordozójármű
A fejlesztőmérnökök a Warrior alvázát úgy alakították át,
hogy alkalmas legyen 15 tonnás modul (lövegtorony vagy
rakéta-indítóállvány) elhelyezésére.

Warrior a TfíiGAT harmadik generációs páncéltörő fegyver
hodozójárműveként (8 . ábra)

A Warrior export harcjárművé
A GKN Sankey cég a Warrior gyalogsági harcjárművek bő
séges választékával rendelkezik.

A sivatagi verzió
Először 1986-ban mutatták be ezt a változatot egy közelkeleti fegyverkiállításon. A sivatagi Warrior a katonai szakirodalomban Fahris típusjelzéssel ismert (7. ábra). A leg
szembetűnőbb eltérés az alapváltozathoz képest, hogy itt
az alvázra a Delco cég által kifejlesztett kétszemélyes pán
céltornyot szerelték fel. A harcjármű főfegyverzete ezért
egy 25 mm-es McDonnel Douglas helikopter-gépágyú és
egy ezzel párhuzamos 7,62 mm-es géppuska. 1990-ben a
Delco cég a páncéltorony jobb és bal oldalára a TOW irá
nyítható páncéltörő rakéta vetőcsövét is felszerelte. Ezzel
a megoldással a gyalogsági harcjármű alkalmassá vált
harckocsikkal szembeni harcra is. Ezt a típusváltozatot úgy
alakították ki, hogy szükség szerint a Warrior eredeti pán
céltornya - akár még tábori viszonyok között is - visszahe
lyezhető legyen. Érdemes megemlíteni, hogy itt a szállító
térben - két oldalt három-három és egy a hátsó ajtón - tö
réseket alakítottak ki. A sivatagi változatú Warriort szintén
felszerelték atom-biológiai-vegyi szűrő rendszerrel.
A konstruktőrök ezen típusváltozatra egy teljes járműcsa
ládot alakítottak ki ( 1 . táblázat).
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1988-ban brit, német, francia, majd később belga és holland
cégek megkezdték a Tfí/GATharmadik generációs páncél
törő fegyver kifejesztését. A tervek szerint ez a páncéltörő
fegyverkomplexum már a XXI. század követelményeinek
felel meg. Az indítóállvány többféle változatban - hordoz
ható, földi vagy légi hordozójárműre elhelyezve - készül. A
GKN Defence cég a Tfí/GÁTföldi hordozójárműveként a
Warrior alvázát javasolja. Az elképzelések szerint a Warrior
alvázára olyan egyszemélyes, teljesen körbeforgatható
páncéltornyot helyeznének el, melynek két oldalára a TRIGAT rakétalövedéket magában foglaló konténereket he
lyeznének el. A fegyverkomplexum rendszerbe állítása leg
korábban a kilencvenes évek végétől várható, és minden
valószínűség szerint 2 0 0 0 után többek között ez a típus
fogja leváltani a Milan páncéltörő rakéta indítóállványokat.

Következtetések
A brit konstruktőrök a Warrior kifejlesztésekor lemondtak
az úszóképességről és a szállítótérből történő tüzelésről.
Ez a fejlesztési irány nálunk az orosz eredetű gyalogsági
harcjárműveket jellemzi. A fejlesztés elsősorban a mozgé
konyság, a páncélvédettség és a tűzerő megnövelésére
irányult. így a harcjármű még hatékonyabban alkalmazható
lövészalegységek harctevékenységének közvetlen tűztámogatására. A harcjármű főfegyverzete a gépágyú alacso
nyan támadó légi és könnyű páncélzatú földi célok meg
semmisítésére alkalmazható nagy hatékonysággal. A legú
jabb változatok - a páncéltoronyra felszerelt irányítható
páncéltörő rakéta indítóállványának köszönhetően - harc

kocsik megsemmisítésére is alkalmasak. Nem utolsó
szempont, hogy a gazdaságos üzemeltetést a teljes jármű
család kifejlesztése nagyban elősegíti, az alvázra felszerel
hető sokféle páncéltorony pedig jelentősen megnöveli a lö
vészpáncélos harci alkalmazásának lehetőségeit. Szemé
lyes véleményem szerint az elkövetkezőkben a brit Warri
or gyalogsági harcjármű a nemzetközi fegyverpiacon méltó
„versenytársa” lesz az amerikai Bradley vagy az orosz
BM P-2 harcjárműveknek (1. ábra).
Takács Tamásd őrnagy
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Repüléssel kapcsolatos angol rövidítések
gyűjteménye II. rész

AFOSR
AFOTEC
AFR
AFRES
AFRPL
AFS
AFS
AFSATCOM
AFSC
AFSCF
AFSINC
AF8DP

AFSPACECOM
AFTAC
AFTI
AFTN
AFWAL
AFWL
AG
AG
AG
A/G
AGARD
AGE
AGL
AGLT
AGM
AGMC
A&GS
AGS
AGT
AH
AH
AHIP
AHQ
AHRS
AI
AI
AI
AI
AI
AI

Air Force Office of Scientific Research
Air Force Operational Test and Evaluation Center
Air Force Reserve (USAF)
(US) Air Force REServe
Air Force Rocket Propulsion Laboratory
Automatic Fiigint System
Advanced Flying School (GB)
Air Force SATellite COMmunication System
Air Force Systems Command (USAF)
Air Force Satellite Controll Facility
Air Force Service Information and News Center
Air Force Special Operations Command
Air Force Space Command (USAF)
Air Force Technical Application Center
Advanced Fighter Technology Integration (USAF/NASA)
Aeronautical Fixed Telecommunication Network
Air Force Wright Aeronautical Laboratories
Air Force Weapons Laboratory
Air Gunner
Airlift Group (USAF)
Aktiengesellschaft (GERMAN: joint stock company)
Air/Ground
Advisory Group for Aerospace Research
and Development (NATO)
Aircraft Ground Equipment (US)
Above Ground Level
Automatic Gun-Laying Turret (GB)
Air-to-Ground Missile (US)
Aerospace Guidance and Meteorology Center
Armament & Gunnery School (GB)
Air Gunner’ School (GB)
Advanced Gun Technology (USAF)
Attack Helicopter (US)
Active Homing
Army Helicopter Improvement Program (US)
Air HeadQuarters (GB)
Attitude and Heading Reference System
Air Intelligence
Airbus Indrustrie
Air Interdiction
Air Intercept
Air Interception
Artifical Intelligence

Légierő Tudományos Kutató Hivatal
Légierő Hadműveleti Vizsgáló és Kiértékelő Központ
USAF Tartalékos Légierő
légierő-tartalék
Légierő Hajtóanyagkutató Laboratórium
önműködő repülőrendszer
korszerűsített repülőiskola
légierő,műholdas távközlési rendszer
Légierő Rendszer Parancsnokság
Légierő Műholdakat Irányító Szolgáltatás
Légierő Információs és Tájékoztató Központ
Légierő Különleges Hadműveleti Parancsnokság
Légierő Űrparancsnokság
Légierő Technikai Bemutató Központ
műszakilag egységesített korszerű vadászrepülőgép
állandó telepítésű légiforgalmi távközlési hálózat
Légierő „Wright” Repülő Kutatólaboratórium
Légierő Fegyverkutató Laboratórium
repülőgép-gépágyú
légíszállító osztály
részvénytársaság német elnevezése
légi/földi
NATO Repüléskutatás + Fejlesztési Tanácsadó Csoport
repülőgép földi felszerelése
föld feletti magasság
automatikus vezetésű ágyútorony
levegő-föld (irányított) rakéta
Légköri Tájékoztatási és Meteorológiai Előrejelző Központ
Fegyverzeti és Tüzériskola
Repülő-fegyveriskola
korszerűsített technológiájú gépágyú
támadó helikopter
aktív önirányítás
katonai helikopterfejlesztő program
Légi Parancsnokság
helyzet- és irányviszonyítási rendszer
légi felderítés (hírszerzés)
francia repülőgépgyártó cég
légi lefogás
repülőgépfedélzeti lokátor
légi elfogás
mesterséges intelligencia
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AIAA
AIAAM
AIC
AID
AIDC
AIDS
AIDS
AIEU
AIM
AIP
BALLUTE
AIR
AIR
AIS
AIWS
ALARM
ALASCA
ALBM
ÁLCÁM
ALCM
ALF
ALH
ALL
ALMV
ALPA
ALRAD
ALS
ALLS
ALWT
AM
AM
AM
AMC
AMC
AMC
AMD
AMF
AMG
AMI
AMRAAM
AMS
AMS
AMSL
AMTI
AMW
AMX
AN
ANA
ANG
ANG(B)
ANG(B)
ANO

American Institute of Aeronautics and Astronautics
Advanced Intercept Air-to-Air Missile
Aeronautical Information Circular
Aircraft Inspection Department (GB)
Aero Industry Development Centre (Taiwan)
Advanced Integrated Display System (US)
Airborne Integrated Data System
Armament and Instrument Experimental Unit (GB)
Air Intercept Missile
Aeronautical Information Publication
Air Intercept Radar
Air Intercept Rocket
Aeronautical Information Service
Advanced Interdiction Weapon System (USN)
Air-Launched Anti-Radiation Missile (Bae)
ALI-ASpect CApability
Air-Launched Ballistic Missile
Air-Launched Conventional Attack Missile
Air-Launched Cruise Missile (Boeing AGM-86B)
AirLift Flight (USAF)
Advanced Light Helicopter (HAL/Eurocopter)
Airborne Laser Laboratory
Air Launched Miniatura Vehicle
Air Line Pilots Association (US)
Airborne Laser Rangefinger And Designator
Airlift Squadron
Advanced Location Strike System
Advanced Light-Weight Torpedo
Amplitude Modulation
Air Ministry (GB)
Albert Medal (GB)
Air Mobility Command (USAF, MAC, SAC)
Armed Merchant Cruiser (GB)
Airframe Modifications Committee (UK)
Aerospace Medical Division
ACE Mobile Force (NATO)
Air Movements Group (RN)
Aeronautica Militare Italiana (Italian Air Force)
Advenced Medium-Range Air-to-Air Missile
(Hughes/Raytheon AIM-120)
Air Maintenance Squadron (USAF)
Aeronautical Mobile Service (UK)
Above Mean Sea Level
Airborne Moving Target Indicator
Air Mobility Wing (USAF)
AMatol explosive
Air Navigation
All Nippon Airways
Air National Guard (US)
Air NAtional Guard (Base)
Air National Guard (Base)
Air Navigation Order (UK statutory instrument
for enactment of ICAO policy)

ANS
ANS
ANS
ANVIS
ANZUK

Automatic Navigation System
Air Navigation School (GB)
Airborne Navigation System
Aviator's Night Vision Imaging System (US)
Australia, New Zeland ank UK

ANZUS

Australia, New Zeland and US

AOA
AOB
AOC
AOC
AOCinC

Angle of Attack
Air Order of Battle
Area Operations Control
Air Officer Commander
Air Officer Commanding-in-Chief
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Amerikai Légi és Űrhivatal
korszerűsített elfogó levegő-levegő rakéta
légiforgalmi tájékoztató körlevél
Repülőgép Vizsgálati Osztály
Taiwan! Repülőipari Fejlesztő Központ
korszerűsített összetett kijelzőrendszer
repülőgépfedélzeti egyesített adatrendszer
Fegyverzeti és Műszerkísérleti Osztály
légi elfogórakéta
Légiforgalmi Téjékoztató kiadvány
felfújható késleltető
légi célbefogó radar
légi elfogórakéta
Légiforgalmi Tájékoztató Szolgálat
korszerűsített elfogó fegyverrendszer
légiindítású lokátorromboló rakéta
minden követelményt kielégítő
légi indítású ballisztikus rakéta
légi indítású hagyományos támadórakéta
légi indítású robotrepülőgép
légihíd
korszerűsített könnyűhelikopter
repülőgép-fedélzeti lézer laboratórium
légi indítású kisméretű (ASAT-rakéta az F-15-ön)
Légiforgalmi Pilóták Társasága
repülőgép-fedélzeti lézeres pásztázó és kijelölő
légiszállító század
korszerűsített helymeghatározó és csapásmérő rendszer
korszerűsített könnyű torpedó
csúcsérték-moduláció
Légügyi Minisztérium
„Albert” érem (kitüntetés)
Légimozgékonyságú Erők Parancsnoksága
felfegyverzett kereskedelmi cirkáló
Légifolyosót Megváltoztató Bizottság
Orvosi Légkörkutató Részleg
Európai Szövetséges Parancsnokság
nagymozgékonyságú erői
légimozgékonyságú csoport
Olasz Légierő
korszerűsített közép-hatótávolságú levegő-levegő rakéta
karbantartó század
Légiforgalmi Mozgószolgálat
közepes tengerszínt feletti magasság
repülőgépfedélzeti mozgócél-kíjelző
légimozgékonyságú ezred
amatol robbanóanyag
légi navigáció
japán légitársaság
Nemzeti Gárda Légierő
Nemzeti Gárda Légitámaszpont
Nemzeti Gárda Légitámaszpont
Nemzeti Gárda Légitámaszpont az ICAO előírásai a légi
navigációra
önműködő navigációs rendszer
Légi-Navigációs Iskola
repülőgépfedélzeti navigációs rendszer
repülőgép éjjellátó rendszer
Ausztrália, Uj-Zéland és az Egyesült Királyság katonai és
politikai szövetsége
Ausztrália, Új-Zéland és az USA katonai és politikai
szövetsége
támadási szög
harctéri légi előírások
területi hadműveleti irányítás
repülő parancsnok
repülő- főparancsnok

AOG
AOP
AOS
AP
АРАМ
APC
APC
APDS
APDU
APFD
APFSDS
APHIDS
API
APP
APR
APS
APU
AR
ARBS
ARC
ARCS
ARD
ARDC
AREFS
ARE FW
ARG
ARIA
ARINC
ARIS
ARM
ARNG
ARPA
ARPS
ARRS
ARS
ARS
ARTI
AS
AS
ASALM
ASARS
ASAT
ASAS
ASCC
ASD
ASDA
ASI
ASIF
ASIP
ASM
ASM
AShM
ASMP
ASPJ
ASPJ
ASPJ

Aircraft on Ground
Airborne Observation Post
Air Observers’ School (GB)
Armour Piercing
Anti-Personel and Anti-Material
Armament Practice Camp (RAF)
Armoured Personnel Carrier
Armour-Piercing Discarding Sabot
Air Photographic Development Unit
Autopilot Flight Director
Armour-Piercing Fin Stabilised Discarding Sabot
Advanced Panoramic Helmet Interface
Demonstrator System
Armour-Piercing Incendiary
Approach Control
Automatic Power Reserve
Aircraft Prepared for Service
Auxiliary Power Unit
Acoustic Research
Angle-Rate Bombing System (HUGHES)
Aeronautical Redsearch Council (GB)
Acquisition Radar and Contrail System
Aircraft Repair Depot
Air Research and Development Command
Air Refuelling Sqn. (USAF)
Air Refuelling Wing (USAF)
Air Refuelling Group (USAF)
Advanced Range Instrumentation Aircraft
Aeronautical Radio INC
Automatic Radiolocation Information System
Anti-Radar Missile
(US) ARmy National Guard
Advanced Research Projects Agency (US)
Advanced Radar Processing System
Aerospace Rescue and Recovery Squadron
Aerospace Rescue Service
Active Repeater Satellite
Advanced Rotorcraft Technology Integration
Anti-Submarine
Air-to-Surface (NATO)
Advanced Strategic Air Launched Missile
Advanced Synthetic Radar System (HUGHES)
Anti-Satellite
All-Source Analysis System
Air Standard Co-ordinating Committee
Aeronautical Systems Division
Accelerate-Stop Distance Available
Air Speed Indicator
Airlift Service Industrial Fund
Aircraft Structural Integrity Program (US)
Armstrong Siddeley Motors Ltd.
Ait-to-Surface Missile
Air-to-Ship Missile
Air-Sol Moyenne-Portee
Advanced Self-Protection Jammer
Advanced Self-Protection Jammer (ITT/Westinghouse)
Airborne Self-Protection Jammer

repülőgép a talajon
légi megfigyelő pont
Légimegfigyelő Iskola
páncéltörő
gyalogság és haditechnikai eszközök elleni (aknák)
felszerelési tábori gyakorlat
páncélozott személyszállító
páncéltörő lőszer
Légi Fényképezés Fejlesztő Osztály
robotpilótás repülésirányító
páncéltörő nyíllövedék
korszerű széleslátószögű sisakhoz csatlakoztatott
megjelenítő rendszer
páncéltörő gyújtólövedék
bevezető irányító egység
automatikus tartalékenergia
javításra előkészített repülőgép
segédenergia egység
akusztikai kutatás
szögmérésen alapuló (hagyományos) bombázó rendszer
Repüléstani Kutatóintézet
információgyűjtő lokátoros és ellenőrző rendszer
repülőgépjavító hangár
Légi Tudományos Kutatási és Fejlesztési Parancsnokság
légi utántöltő század
légi utántöltő ezred
légi utántöltő osztály
növelt hatótávolságú műszerekkel ellátott repülőgép
amerikai elektronikai (szabványosító) társaság
automatikus rádiólokációs-információs rendszer
radar-elhárító rakéta
Nemzeti Gárda
Korszerű Kutatási és Fejlesztési Programok Hivatala
korszerű radarjel- feldolgozó rendszer
mentő és helyreállító század
Repülőgépes Mentőszolgálat
aktív visszajátszó műhold
korszerűsített egyesített rotorgyártó
tengeralattjáró-elhárító
orosz levegő-felszín irányított rakéták jelölése
korszerű légi indítású hadászati rakéta
korszerűsített egységesített radarrendszer
műhold-elhárító
teljes körű (hír)forráselemző rendszer
Légi Szabványegyeztető és Ajánló Tanács
Repüléstani Rendszerek Részlege
gyorsítás befejezéséig rendelkezésre álló távolság
levegőhöz viszonyított repülési sebességkijelző
Ipari Légiszállító Szolgálat Pénzügyi Alap
program a repülőgépszerkezet egységesítésére
angol repülőgépmotor-gyár
levegő-felszín rakéta
levegőből indított hajó elleni rakéta
közepes hatótávolságú föld-levegő
korszerűsített önvédelmi zavarás
korszerűsített önvédelmi rádiózavarás
repülőgépfedélzeti önvédelmi rádiózavaró
Rosza Pál

Tisztelt Olvasóink!
Cikkünk elsődleges célja a rövidítések angol feloldása volt, azok magyar fordítása csak másodlagos. Fel akartuk hívni a figyelmet arra
a hiányosságra, hogy az angolszász szakkifejezések magyar értelmezése nincs egységesítve még hazánkban. Sajnos a katonai fogal
mak terén egyes kifejezésekben a szovjet-orosz fordításokat használjuk ma is, lásd a légtér ellenőrzése helyett a légi célok felderítése.
Egyes kifejezéseknek ma még nincs magyar megfelelő értelme, lásd wing - az nem ezred. Egyes történelmi kifejezéseket az adott kor
hasonló fogalmai segítségével célszerű fordítani. Sajnos nagyon sok olyan kifejezés van, amelynek az angol és az amerikai értelmezése
más. Erre az igen összetett, számos szakterületet felölelő feladatra szerkesztőségünk nem vállalkozhat. Továbbra is várjuk az Önök meg
tisztelő véleményét, észrevételét.
Szerk.
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A HUSZÁR-osztály torpedórombolói

A cs. és kir. haditengerészet illetékes
vezetői 1904 júniusában ajánlatot kér
tek az angliai Yarrow Со. London hajó
gyártól egy 390 tonna vízkiszorítású
torpedórombolóra. Az ajánlat kedvező
volt, s 1904. augusztus 6 -án megkötöt
ték a szerződést úgy, hogy a megépült
torpedóromboló - amely a HUSZÁR
nevet kapta - prototípusa lesz a Mo
narchia hajógyáraiban építendő to
vábbi HUSZÁR-osztályú rombolóknak.
Az 1905. július 4-ei hivatalos átvétel
után néhány nappal, július 11-én a HU
SZÁR - a közben ugyancsak elkészült
és átvett KAIMAN torpedónaszáddal
együtt - kifutott Londonból és elindult
Pólába, ahova július 28-án érkezett
meg. Itt többféle módosítást, javítást
kellett rajta végrehajtani: pl. a torpedó
vetőkészülék súlypontját egy méterrel
előrébb helyezték, a gépházban ventil
látorok beszerelésével javítottak a le
vegő minőségén stb. A próbajáraton
0,5 mérfölddel kisebb sebességet értek
el, mint Angliában, amit a gépház- és
fűtőszemélyzet gyakorlatlanságának,
illetve az Adria elégtelen vízmélységé
nek (ti. ahol a próbajáratot tartották) tu
lajdonították.
A mintapéldány utáni további rombo
lókat egy magyar és egy osztrák hajó
gyárban építették: hatot a Stabiliamento Technico Triestino, további hatot
pedig a Danubius vállalt, amely ekkor
vette meg a Fiúmétól északra fekvő,
majd a városhoz csatolt Bergudiban a
Stabilimento Lazarus/Fiume Hajógyá
rat, később pedig, 1906-ban a Porto
Rében működő (ugyancsak Fiúméhoz
csatolt) Howaldt Hajógyárat.
A telephelyvásárlások után, 1906ban, a magyar hajógyár neve Danubius
Hajó- és Gépgyár Rt.-re változott.

Megjegyzés: A kéményeket
1911/1912-ben - mindegyiket - meg
hosszabbították.
Fegyverzet:
1-7/M 45; 7-4,7/H
44; 2-45cm -es torpedóvetőcső;
1913-tól a fegyverzet: 1-7/H
45; 5-7/H 30; 2-45 cm-es torp.
1915-ben mindegyik kapott
egy 8 mm-es légvédelmi géppuskát.
Ugyanekkor a VELEBIT és a CSIKÓS
a hátsó fedélzetre kapott még egy
dupla torpedóvetőcsövet.
1918-ban az 1-7/H 45-öt lég
védelmi talapzatra rakták.

A torpedórombolók építési adatai
Megjegyzés: A HUSZÁR romboló
1908. december 3-án, egy partbejárás
kor Melinje és a Cattarói-öböl között fi
gyelmetlenségből ráfutott egy sziklazá
tonyra s onnan önerőből nem tudott el
szabadulni. Hamarosan szokatlanul
erős vihar támadt, mely a mentést lehe
tetlenné tette. Mire az erős hullámverés
lecsillapodott - december 19-ére - , a
HUSZAR-ból már csak a roncsai ma
radtak. A kiemelt ép darabokat azután
beépítették az új, a szakirodalomban ll
es számon nyilvántartott második HUSZÁR-ba.
A WARASDINER kínai megrende

lésre épült a HUSZÁR-osztály tervei
alapján. Már nevet is kapott (LUNG
TUAN), amikor kitört a háború, és a
romboló Kínába szállítása meghiúsult.
Ekkor a cs. és kir. haditengerészet
1 292 000 koronáért megvásárolta és
besorolta hajóhadába. A HUSZÁRosztály tagjai egységenként átlagosan
1 555 600 koronába kerültek.
A háborúban szakadatlanul szolgá
latban álltak, rendkívül sok bevetésen
vettek részt, mint az I. torpedóflottilla 2 .
divíziójának és a II. torpedóflottilla 1. di
víziójának tagjai. 1918-ban mindannyi
an a II. torpedóflottilla 2. és 4. divíziójá
hoz voltak beosztba.
A HUSZÁR-osztály számtalan vállal
kozása közül csupán az egyiket ismer
tetjük, amelyet a legjellemzőbbnek tar
tunk.
Az otrantói tengerzár szétzúzására
kifutó rombolók a SCHARFSCHÜTZE
vezetésével - parancsnoka Bogumil
Nowotny korvettkapitány - 1916. de
cember 2 2 -én délben hagyták el cattarói horgonyzóhelyüket. A csoportba a
DINARA, a RÉKA és a VELEBIT tarto
zott. Kevéssel 18 óra előtt áthatolhatat
lan ködbe jutottak. Már vissza akartak
fordulni, amikor a feltámadt szél szét
tépte a ködöt. Este 8 órakor értek Saseno magasságába. Itt az Otrantó-fok
felé fordultak. 2 1 óra 18 perckor látta
meg a csoport bal szélén „menetelő”

A Huszár-osztály jellemző adatai
Vízkiszorítás: 390 tonna, teljesen
felszerelve 420 tonna;
Hajtóerő: 4 db Yarrow-WR-kazán,
hathengeres gép, 3 csavar, 6000 LE;
Sebesség: 28,5 mérföld, maximális:
28 mérföld, WILDFANG: 29 mf;
Akciórádius: 500 mérföld 28 mérföldes sebességnél;
Hosszúság: 68,39 m, szélesség 6,26
m, merülés 1,85 m;
Személyzet: 5 tiszt, 65 főnyi legény
ség.
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Az ipar szinte minden területen
megtalálhatók a megbízható
INGERSOLL-RAND mobil és telepített
légkompresszorok, légszerszámok,
mobil aggregátorok és szivattyúk,
vontatható generátorral egybeépített
világítótornyok, valam int útépítő'
és bányagépek, melyek közül számos
berendezés a hadseregben
is használatos.
Az INGERSOLL-RAND gépek
és munkaeszközök magyarországi
forgalmazója a HUNTRACO Rt.
készséggel áll rendelkezésére
szolgáltatásaival - az első
felvilágosító információtól
a gépek teljes körű szervizéig
és alkatrészellátásáig.

INGERSOLL-RAND

Forduljon hozzánk bizalommal!
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Kereskedelmi es Szolgáltató Rt.
2040 Budaörs, Kamaraerdei út 3. Tel.: 06-23/430-009, fax: 06-23/430-476
Telephely: 5600 Békéscsaba, Csorvási út 1. Tel./fax: 06-66/454-996

A torpedórombolók építési adatai
Név

Hajógyár

Gerincfektetés

Vízrebocsátás

Szolgálatba helyezés

HUSZÁR
ULAN
STREITER
WILDFANG
SCHARFSCHÜTZE
USKOKA
TURUL
PANDUR
CSIKÓS
RÉKA
VELEBIT
DINARA
HUSZÁR II
WARASDINER

Yarow
Stab. Tecn.
Stab. Tecn.
Stab. Tecn.
Stab. Tecn.
Stab. Tecn.
Danubius
Danubius
Danubius
Danubius
Danubius
Danubius
Arzenál
Stab. Tecn.

1904.
1905.
1905.
1905.
1906.
1906.
1907.
1907.
1908.
1908.
1908.
1909.
1909.
1911.

1905.
1906.
1906.
1906.
1906.
1907.
1908.
1908.
1909.
1909.
1909.
1909.
1910.
1912.

1905.
1906.
1906.
1907.
1907.
1907.
1908.
1909.
1909.
1909.
1909.
1909.
1911.
1914.

XI. 14.
IX. 27.
X. 30.
XII. 7.
IV. 12.
IX. 01.
VII. 27.
Vili. 02.
II. 21.
Vili. 13.
XI. 5.
I. 28
XI. 29.
IV. 01.

V. 31.
IV. 08.
VI. 16.
Vili. 29.
XII. 05.
VII. 20.
Vili. 09.
X. 25.
I. 24.
IV. 28.
VII. 24.
X. 16.
XII. 20.
IV. 03.

VII. 4.
IX. 21.
XII. 31.
VI. 15.
IX. 15.
XII. 31.
XII. 31.
I. 31.
XI. 16.
XII. 31.
XII. 31.
XII. 31.
II. 08.
VIII. 28.

Megjegyzés: A HUSZÁR romboló 1908. december 3-án, egy partbejáráskor Melinje és a Cattarói-öböl között figyelmetlenségből
ráfutott egy sziklazátonyra s onnan önerőből nem tudott elszabadulni. Hamarosan szokatlanul erős vihar támadt, mely a mentést
lehetetlenné tette. Mire az erős hullámverés lecsillapodott - december 19-ére - , a HUSZÁR-ból már csak a roncsai maradtak.
A kiemelt ép darabokat azután beépítették az új, a szakirodalomban ll-es számon nyilvántartott második HUSZÁR-ba.

RÉKA az első ellenséges hajót. Két
perc múlva a SCHARFSCHÜTZE is
észlelte a hálót vontató két halászgő
zöst, amelyek fényjeleket adtak és ra
kétákat lőttek föl. Á vezérhajó feléjük
fordult. A három romboló a nyomdok
vonalába (sodorvonalába) állt. 2 1 óra
30 perckor dördültek el a vezérhajó lövegei. Utána a RÉKA és a DINARA is
tüzet nyitott. A gőzösök elengedték há
lóikat és viszonozták a lövéseket, de a
két gőzöst 21 óra 40 perckor elnyelte a
tenger. Míg a RÉKA és a DINÁRA a
halászgőzösökkel volt elfoglalva, a
SCHARFSCHÜTZE előrefutott, majd
északon fényeket látott és arra fordult.
A Réka hamarosan utolérte. 21 óra 37
perckor észak-északnyugaton újabb
fényjeleket észleltek, amelyek sebesen
közeledtek. A rombolók kikapcsolták is
mertető fényeiket, lassítottak, hogy a
másik két romboló beérje őket s csatla
kozhassanak. 21 óa 40 perckor a
SCHARFSCHÜTZE tüzet nyitott a kö
zelükbe érkező s árnyképük alapján fel
ismerhetően ellenséges rombolókra.
Azok rögtön visszalőttek.
A VELEBIT és a DINARA azonban
már nem tudott felzárkózni.
A közeledő francia rombolók
(PROTÉT, COMMANDANT BORY,
DEHORTER, BOUTEFEU) kelet felé
fordultak. A közeledő másik két francia
romboló a CASQUE és a COMMAN
DANT RIVIÉRE volt. A SCHARFSC
HÜTZE 21 óra 48 perckor eltalálta a
C. RIVIÉRE-t, amely kigyulladt. A CAS
QUE melléje állt, így a két. cs. és kir.
romboló otthagyta őket.
A franciák el akarták vágni Nowotny
korvettkapitány útját hazafelé. Meg kellett
kísérelni az áttörést ilyen túlerő ellen is.
A harc a rombolók között vaksötét

ben kezdődött s csakhamar teljesen
zavarossá vált. Sem a csoportpa
rancsnokok, sem az egyes hajók pa
rancsnokai nem voltak képesek átte
kinteni a helyzetet. A rombolók közel
harcot vívtak, s a sötétséget az időn
ként felvillanó fényszórók sugárnyaláb
jai még sötétebbé tették. A kémény- és
lőporfüstben nem látták a találatokat,
sőt, a parancsnokok már az ellenséget
sem tudták megkülönböztetni saját
hajóiktól. Az ütközet hadmozdulatait
még napjainkig sem sikerült egyér
telműen tisztázni. Az alábbiakban idé
zeteket közlünk a parancsnokok jelen
téseiből.
Az eltalált RIVIÉRE jelentése így
hangzik: (Megjegyezzük, hogy a RIVIÉRE tévedésből a halászgőzösökre is

lőtt.) „ 21.45. Előttünk lövegtüzek villan
tak, fényük megvilágított bennünket.
Erős tűzfényeket és fehér jelzőfényeket
láttunk. Ez utóbbiak valószínűleg a ha
lászgőzösöktől eredtek. Feltűztük az
R/B megkülönböztető jelzést az ár
bocra. Úgy tűnt, mintha mindenki ben
nünket lőne. Mi viszonoztuk...” 45 fokos
irányban, elöl két nagy füstfelhőt lát
tunk. 21.52. Kiáltás, jobbra torpedó! És
1 0 0 méterre tőlünk megpillantottunk
egy ellenséges rombolót, amely nyom
ban tüzet nyitott ránk. Teljes erővel for
dultunk, a torpedó elsiklott mellettünk.
Ezután két találat robbant a kazánház
ban, sebességünk rohamosan csök
kent, s nyugati irányban elhagytuk a
csatateret.”
A PROTET romboló parancsnoka,
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Forget sorhajóhadnagy a következőket
jelentette:
„Az első fényeket 21.30-kor észlel
tük. 21.39-kor hallottuk az első lövése
ket. Ismerve az egész vállalkozásnak,
Boisanger fregattkapitánynak a karak
terét, attól tartottam, hogy nem lesz te
kintettel hajóink korlátozott sebessé
gére és a legnagyobb gyorsasággal rá
akar rohanni az ellenségre (Boisanger
a CASQUE vezérhajó parancsnoka
volt). A CASQUE-nak és a RIVIÉREnek ugyanis minden kazánja teljes ka
pacitással dolgozott, míg a másik négy
rombolónk kazánjait ún. „kis tűz“ alatt
tartottuk, s így csak 18 mérföldes se
bességre voltak képesek. És valóban!
A CASQUE 20 mérföldes sebességgel
előretört és 21,46-kor már 600 méterrel
előttünk járt. A RIVIÉRE is kitört az
alakzatból és 28 mérfölddel a vezér
hajó után száguldott. Pont akkor érte
utói, amikor az heves ellenséges tűzbe
került és ott csaknem meg kellett állnia.
Hatalmas füstfelhő takarta. Ezután,
hogy megakadályozzam az ellenség
hazajutását Cattaróba, a másik három
rombolóval a nyomomban, kelet felé
fordultam. 21 óra 55-kor egy közelharc
kellős közepében találtuk magunkat.
Már nem lehetett megkülönböztetni az
ellenséget a jóbaráttól s mindkettő
bennünket lőtt. Úgy tudtam, hogy cso
portparancsnokunk hajója közvetlen
közelünkben tartózkodik, és bekap
csoltattam a megkülönböztető, illetve
ismertető jelzést az árbocon, de nem
kaptam választ. Az ellenség száguldott
el mellettem, éreztem a kőszénfüst
szagát (a francia rombolók olajtüzelésűek voltak). De nem mertem bekap
csoltatni a fényszórót, mert attól féltem,
hogy valamelyik saját egységünket ta
lálom megvilágítani. 22.15-től az ellen
ség nyomába eredtem a tőlem kitelő
legnagyobb sebességgel, de többé
már nem akadtam rá...”
A C. BORY romboló parancsnoká
nak jelentéséből:
... A halászgőzöst, amely egy ellen
séges tengeralattjárót követett, ellensé
ges egységnek véltük és utána igye
keztünk. Bekapcsoltuk ismertető jelzé
sünket és déli irányba fordultunk.
Később északnak, hogy egyesüljünk a
PROTET-el és a DEHORTER-el...” (A
francia rombolók csak hajnali 2 óra kö
rül akadtak egymásra.)
A SCHARFSCHÜTZE parancsnoka,
Nowotny korvettkapitány harcjelentésé
ben többek között a következőket írja:
... Láttuk mögöttünk a sűrű lőpor
füstből időnként kibontakozó RÉKA
szakadatlan torkolattüzeit (a RÉKA pa
rancsnoka Millenkovich korvettkapitány
volt). Az ellenség mögöttünk áttörte vo
nalunkat. A DINARA (parancsnoka
Sándor korvettkapitány) egyenesen rá
fordult legközelebbi ellenségére, a Rl-
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VIÉRE-re, amely balra fordult úgy,
hogy a két egységet 1 0 0 méter válasz
totta el egymástól. A DINARA kilőtte
mindkét torpedóját, ám az ellenség
mindegyiket kikerülte. A DINARA azon
ban már nem tudott hozzánk csatla
kozni, mert egyik kazánja havariázott.
Ebben a kritikus pillanatban (21.58),
hatalmas füstfelhőben, átcsúsztunk az
ellenséges rombolók és az újonnan
feltűnt halászgőzösök között (ezeket
lőtték tévedésből a franciák). Az ellen
ség szem elől vesztett bennünket. Lát
tuk távolba vesző fényjeleiket, ezért fel
kapcsoltuk a hajók farán a gyenge kék
helyzetjelzőinket, és északi irányba
fordultunk. Ekkor árnyék közeledett. A
VELEBIT azt hitte, hogy a DINARA érte
utói, de 1 0 0 méterről az árnyék felkap
csolta fényszóróját és torpedót lanszírozott. Láttuk torpedóját a vízbe
vetődni, de elvétette a célt. Ezután az
ellenség rárohanással akarta eltaposni
a VELEBITET (22.05), a VELEBIT fé
nyárban úszott. Ekkor egy Budás nevű
magyar lövegvezető néhány lövéssel
szétlőtte a fényszórókat s megmentette
a hajót...”
A két lemaradt romboló (DINARA,
VELEBIT) egy ideig a maga külön csa
táját vívta. Hol jobbról, hol balról buk
kantak elő a franciák, s rövid tűzpárbajok bontakoztak ki. A DINARA kazánfe
lépítményét ért találat egy tengerész
halálát okozta. Egy másik letépte a pa
rancsnoki híd jelzőberendezését. Ez a
lövedék azonban nem robbant, külön
ben a hídon mindenki elesett volna. A
DINARA a harc hevében nyugat felé
fordult, s bár csak alig száz métert fu
tott ebben az irányban, többé nem talált
rá csoportjára. Sándor korvettkapitány
ezért észak felé fordulva magányosan
folytatta útját hazáig.
22 óra után a SCHARFSCHÜTZE-

csoport 2 0 mérföldre csökkentette se
bességét és északnak, 55 perc múlva
keletnek fordult. Úgy vélték, áttörtek.
A CASQUE romboló azonban rájuk
talált, mert parancsnoka, Boisanger fre
gattkapitány vissza akart fizetni a RENAUDIN-ért és bosszúvágya nem en
gedte nyugodni (Boisanger volt a RENAUDIN romboló parancsnoka, ame
lyet 1916. március 18-én az U 6 el
süllyesztett. Alig néhányan élték túl,
köztük Boisanger.)
Erre a találkozásra von Brandner fre
gatthadnagy, a SCHARFSCHÜTZE
egyik tisztje így emlékezik:
... Éppen 23 óra előtt megint feltűnt
egy árnyék a sodorvonalunkban, amely
azonban nem adott fényjeleket. Előké
szítettük a lövegeket és a fényszórót.
Feszülten vártuk a tűzparancsot. Ép
pen bevezettem a naplóba az irányun
kat, amikor eldördült az első lövés. Fe
lejthetetlen pillanat! Egy romboló su
hant el 50 méterrel a RÉKA mögött és
száguldott tova a VELEBIT sugárkévé
jében, mint a gyorsvonat. Nappali fény
ben úszott, és ettől elvakítva hibásan
küldött felénk két torpedót. A romboló
olyan őrült sebességgel hagyott el
minket, hogy az volt a benyomásunk,
egy helyben állunk, pedig 2 2 mérföld
del haladtunk. Mialatt ily gyorsan tovaszáguldott, tisztán hallottam derék lőszeradogatónknak, Kovácsnak a hang
ját, aki törve beszélt németül, és kiál
tozva biztatta a lövegvezetőt: Los, ma
ximummal, Brúdörl... De az ellenség
gyorsabb volt, balra fordult és beleve
szett az éjszakába.”
Erről az epizódról a francia jelentés
így hangzik:
„Ebben a pillanatban egy lövedék
átütötte a jobb oldali kazánházat, beha
tolt az első kazánba, károkat okozott a
másik kazánban is, a hajó sebessége

esett, az őrült zajban senki sem fogta
föl a parancsokat, s a 22,5 mérföldre
esett sebességünk miatt többé nem le
hetett érintkezésben maradni az ellen
séggel...”
A Scharfschütze-csoport ezután há
borítatlanul folytatta útját hazáig, bár
többször láttak közelben felvillanó fé
nyeket, és az ellenség rádióforgalma
olyan hangos volt, hogy biztosra vették,
bekerítették őket, s előbb-utóbb újból
összecsapásra kell számítaniuk (a fran
ciák rejtjelezték adásaikat, amit a rom
bolókon nem tudtak megfejteni).
Még más is történt. A franciák segít
ségére indult olasz-brit kötelék egyik
tagja, az ABBA cirkáló - amelynek ár
nyát a cs. és kir. rombolók is észlelték
- , a sötétségben belefutott először a
CASQUE, majd a BOUTEFEU rombo
lóba úgy, hogy az előbbit a C. BORY
kénytelen volt vontatókötélre venni. Az

ABBA-n az ütközéskor egy matróz
meghalt, egy másik súlyosan megse
besült.
Erről az első világháborúban már tel
jesen szokatlan közelharcról, amely
példa nélkül áll a XX. századi tengeri
csaták történetében, s amelyet mindkét
oldalon egyre elkeseredettebben vív
tak, Forget, már tengernagy korában
megállapította: „... Az osztrákok nagyon
jól manővereztek és annak ellenére,
hogy hátrányban voltak, ragyogóan és
bátran vágták ki magukat.”
Erre az akcióra tulajdonképpen azért
futott ki a cs. és kir. rombolócsoport,
hogy megkönnyítse a német U 52 és
U 38 tengeralattjárók visszatérését a
Földközi-tengerről. A kívánt célt elérték,
a két tengeralattjáró átvergődött a ten
gerzáron. Pedig a csata akkor kezdődött,
amikor a német U 38 már éppen bele
akadt egy hálóba, amelyet két halászgő

zös egymással párhuzamosan haladva
vontatott. A halászgőzösök azonban a ki
bontakozó harc miatt már nem sokat
törődtek a hálót rángató búvárnaszáddal.
Elengedték a hálót és Valonába mene
kültek, annál is inkább, mert a francia
rombolók őket is lőni kezdték... Egyéb
ként az U 39 parancsnoka az a Max Valentiner sorhajóhadnagy volt, aki a leg
eredményesebb német tengeralattjáró
parancsnokok közé tartozott. A hálóval
borított tengeralattjáró pólai befutásáról
fénykép tanúskodik.
A német flottaparancsnokság 1916.
december 30-án kelt levelében fejezte
ki köszönetét az akcióért, mert mint azt
Valentiner jelentette, az átjutást kizáró
lag a Scharfschütze-csoportnak kö
szönhette.
Dr. Csonkaréti Károly

Magyarország az első világháborúban
A tudományos igénnyel készülő munka felöleli a politikai
és a hadtörténeti eseményeket, a történések jogi hátterét,
a politikai intézmények, a pártok, a fegyveres erők és tes
tületek szervezettörténetét, az ezekben jelentősebb szere
pet betöltött személyek körét, a korszak történeti, földrajzi
vonatkozásait, fontosabb haditechnikai eszközeit, a de
mográfiai változásokat, továbbá számos olyan adatot és
történést - nemzetközi tekintetben is - , amelynek ismerete
szükséges a kettős monarchián belüli Magyarország
helyzetének, szerepének reális megítéléséhez az első vi
lágháborúban. Természetesen a kötet felölel minden olyan
összefüggést, ami az Osztrák-Magyar Monarchia egé
szére, annak „Lajtán túli felére”, bővebb értelemben az
osztrák-magyar közös múltra vonatkozik. Ezzel együtt is
elsősorban magyar nemzeti, illetve Magyarország-központú.
A lexikon főszerkesztője Szijj Jolán, a Hadtörténelmi Le
véltár igazgatója, egyben több mint 3 évtizede az első vi
lágháborús katonai iratanyag referense. Szerkesztője
Ravasz István, a Hadtörténeti Múzeum tudományos fő
munkatársa, a már megjelent második világháborús lexi
kon szerkesztője. Menedzsere Varga József, a Hadtörté
neti Intézet és Múzeum tudományos főmunkatársi státusú
hagyományápoló főtisztje. A lexikonhoz a témával foglal
kozó több mint 50 legjobb szakember közreműködését si
került megnyerni. A számítógépes nyomdai előkészítés a
Hadtörténeti Intézet és Múzeumban készül.
A lexikon két fő részre oszlik. Terjedelmének háromne
gyedét (30 nyomdai ív) 1300 szócikk tölti ki ABC-rendben,
amelyet ( 1 0 nyomdai ív) ajánló bibliográfia, részletes kro
nológia, tárgykörmutató, 30 táblázat, 20 térkép és vázlat,
20 rajz és grafikon, valamint 200, a Hadtörténeti Múzeum
Fotóarchívumából válogatott fénykép egészít ki. (A konkrét

számok a munka folyamatában még változhatnak, de
nagyságrendjük már véglegesnek tekinthető, miként a 40
nyomdai ívet kitevő terjedelem is.)
A lexikon 30-35%-ban új, Magyarországon még nem
publikált adatokat és eseményeket tartalmaz, vagy helyre
igazít korábban helytelenül ismert tényeket, fennmaradó
hányadában rendszerezi az eddigi ismereteket. Az „új”
jelző különösen igaz a készülő munka - kronológiai érte
lemben vett - utolsó harmadára. A lexikon ugyanis kitekin
tést nyújt az első világháborút közvetlenül követő esemé
nyekre, így a történelmi Magyarország összeomlására, a
forradalmak korára, valamint a Horthy-korszak bevezető 2
évére.
Az ilyen jellegű adatközlő kézikönyvek igen hasznosak,
sőt nélkülözhetetlenek a szakemberek, az érdeklődő olva
sók, illetve az iskolák számára. A teljességre törekedve vá
zolják fel egy adott időszak történelmét. A tejlességre való
törekvés az, amit a monográfiáktól nem lehet elvárni, azok
egy-egy szeletét taglalják az adott korszak történetének, de
azt a lexikonoknál sokkal részletesebben. A lexikon ennek
megfelelően önállóan is használható Magyarország első vi
lágháborús szerepének és szereplésének megismerésé
ben 1914-1918 között, a szükséges kitekintéssel a XX.
század elejére és részletes elemzéssel az 1920-as évek
kezdetére. Önállóan is használható, miként ezt a Magyarország második világháborús szerepét átfogó „elődje”
azóta is a gyakorlatban bebizonyította.
A Magyarország az első világháborúban című lexikon
előjegyezhető a szerkesztőnél (H-1250 Budapest, Kapisztrán tér 2-4., tel.: 156-9522). Az előjegyzés - ugyanott tör
ténő vásárlás esetén - 1 0 % kedvezményt biztosít.
Szerkesztőbizottság
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Heinkel He 177 Greif II. rész
(A cikk első része a Haditechnika 1998/1. számában jelent
meg. Szerk.)

Általános szerkezeti jellemzők
A H e-177 Greif nehézbombázó, zuhanóbombázó, nagy
hatótávolságú tengeri őrjáratozó, aknatelepítő repülőgép.
Középszárnyú, fémépítésű repülőgép, törzse héjszerke
zetű. A szárny egy átmenő fő- és kétszer két kisegítő tar
tós szerkezet. Ez utóbbiak közül kettő a külső belépőélek
mögött, kettő a belső kilépőélek előtt található. Maga a
szárny három részből áll, egy középső szekcióból és a két
külső szárnyfélből. Fowler-segédszárnyakkal szerelték fel.
A személyzet zömét az akkori német tervezési alapel
veknek megfelelően közös térben helyezték el a harci mo
rál javítása érdekében. A bombateret a törzs középső ré
szében alakították ki, a fő üzemanyagtartályok alatt. A
négy törzstartály kétszer 1520 (bombateher nélkül 3450 is
lehetett a tartályok cseréje után) és kétszer 1140 (közpon
ti tartályok) liter, a négy szárnytartály összesen 3500 liter
befogadóképességű. A futómű hárompontos, bevonható,
farokkerekes. A kettős főfutók a törzs és a szárnyvégek fe
lé a szárnyba, a kormányozható farokkerék a törzsben ki
alakított gondolába húzható be.
A hírközlőrendszer alapján a FuGW P általános rádió
készlet, a FuG1/2 belső kommunikátor, de felszerelték
FuG BL2F vakrepülőrendszerrel és FuG101/FM sávú és
FuG 102 (szakaszos jeladásé) rádió-magasságmérőkkel is.
A motortér gyűrű alakú borítással készült, a motorhűtők kör
alakúak voltak. Az olajhűtőket a szárnyba építették. A mo
torok több mint négy méter átmérőjű, négytollú, állandó for
dulatszámú VDM fém légcsavarokat forgattak.

Fegyverzet
A fegyverzetet szinte az első pillanattól kezdve fejlesztették
és erősítették, védelmi és támadó jellegében egyaránt. A
legelső változatok (A-0, A-1 még nem rendelkeztek a má
sodik felső fegyverállással és az elülső toronyban is még
csak egy nehézgéppuskát találunk. Ennek ikresítése, a
második torony és az ETC bombatartók a szárnyak alatt az
A -3 sorozattól jellemezték a He-177-et. A faroklövész az
A-0-tól kezdve egy kézi irányzású 20 mm-es MG151/20
gépágyúval tüzelhetett.
A fegyverteknőben egy MG8Z ikergéppuska nézett hát
rafelé, előre lefelé kezdetben egy 13 mm-es MG131,
később MG FFM, illetve MG151/20 20 mm-es (A-3, A-5),
felfelé előre vagy egy MG81 vagy MG81Z (z=zwilling) 7,9
mm-es géppuska. Ezeken kívül felszerelték a légvédelmi
ballonok függesztő kábeleinek elvágására alkalmas „Kuto
nase” rendszerrel.
A támadófegyverzet kialakításában - a típussal szem
ben támasztott követelmények miatt - nagyfokú variálható
ságra törekedtek. A belső bombatér tartóinak áthelyezése
lehetővé tette 5600 (A-1), illetve 6000 kg (A-5) hagyomá
nyos bombafegyverzet - jellemző elrendezés rekeszen
ként 16xSC50+4xSC250+2xSC500 - vagy két LT50 torpe
dó, illetve két LMA III mágneses indukciós víziakna elhe
lyezését és alkalmazását. Főként az A-5-től hordozhatott
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két-három Hs293 vagy S-7 fegyvert (kombinálva is) a
szárnyak alatt egyet-egyet, és a legelső bombarekesz te
tejére épített tartópilonon a harmadikat. Ilyenkor ezt a re
keszt ki kellett üríteni, igaz ezen eszközök mellett ritkán ter
helték mással is a gépet. A törzs hátsó szekciója tartalmaz
ta a FuG203 Kehl III adót, amely a navigátor (fegyverope
rátor) parancsait továbbította ezekhez az irányított rakéták
hoz és bombákhoz. A hagyományos bombázófeladatok
végrehajtásához egy Lofte 7 célzóberendezése is volt az
orrban.
A fegyverállások környékét és a pilótafülkét, valamint a
fontosabb szerkezeti részeket a lehetőségekhez képest
páncélozták (pl. a faroklövész fegyverfelfüggesztése és
pajzsa 18 mm-es páncélacélból készült).
A háború vége felé egy He-177A-5-öt bombaterhének
módosításával alkalmassá tették az esetlegesen elkészülő
német atombomba hordozására.
1944-ben végeztek még egy kísérletet BrandenburgBrestben, ezúttal egy He-177 A3 repülőgépen, amely a
KG 100 állományába tartozott. Itt a szárnyak és a törzs alá
három külső függesztési pontot alakítottak ki, amelyeken a
gép három Blohm und Voss L10 torpedóhordozó irányított
siklórepülőgépet vihetett magával. A fegyvert sohasem ve
tették be.
1940-ben eldöntötték, hogy elsőként az l/KG50-e\ szere
lik fel a típussal, hogy azt még a nyugati fronton kipróbál
hassák. Az A -0 változatok mégsem vettek részt harci be-

2. á b ra : A z Mk 103 g é p á g y ú k b e é p íté se . S zo k a tla n
a c s ő s z á jé k é s a lá n g re jtő k kia la k ítá s a

vetéseken. Első valódi harctéri alkalmazására sem bombá
zóként, hanem szállító repülőgépként került sor Sztálingrád
térségében. Az idevezényelt egységek - további feltölté
sekkel összesen 87 - alkották a későbbiekben a KG 1 ge
rincét, amely 1944 végéig hajtott végre támadásokat a
Szovjetunió ellen Gorkij és Velikije Luki térségében.
Ezek a bevetések főként a nagyobb városokra, városközpontokra irányultak és a lakosság demoralizálását cé
lozták. Az 1944 júniusában kezdett hadászati jellegű műve
leteket az egyre aggasztóbb üzemanyaghiány és a roha
mosan csökkenő számú használható repülőtér miatt hama
rosan kénytelenek voltak feladni.
Az északi tengereken is repültek bevetéseket He-177esekkel a lend-lease konvojok ellen, de a rossz időjárási
körülmények nagyban gátolták a sikeres alkalmazást, fő
ként a Hs-293 rakéták tekintetében, mivel a köd és a rossz
látási viszonyok legtöbbször megakadályozták a vizuális
célra vezetést.
A helyzet nyugaton sem volt rózsás. A sorozatos balese
tek és a rendkívül lassú feltöltés okozta, hogy a Bordeaux-Merignacban állomásozó ll/KG 40 csak 1943. no
vember 1 1 -én tudta végrehajtani első komolyabb akcióját,
amely egyébként az olasz flottaegységek ellen irányult. Az
ezt megelőző és követő bevetések is általában a nyugati
tengeri hajómozgásokat voltak hivatottak zavarni, illetve
megakadályozni. Itt - néhány kivételtől eltekintve - a
He-177-eseket mint nehézbombázókat alkalmazták.

A jóval kisebb célfelület és a nagyobb mozgékonyság
miatt a Luftwaffe inkább olyan repülőgéptípusokat alkalma
zott torpedóvetésre, mint a H e -1 11 vagy a Ju-88. Aknate
lepítésre pedig szívesebben használták a lassúbb és úszó
képes gépeket, például a He-115-öt, amely egyébként a
Luftwaffe igáslova volt ebben a feladatkörben.
A Spanyolország északi részén lévő vizeken (pl. a Biscayai-öbölben) és az Anglia térségében mozgó hajóegysé
geket többször is támadták He-177-esek Hs-293 rakéták
kal. Az első Anglia elleni szárazföldi bevetéseket a típussal
a ll/KG 40 és a K100 egységei hajtották végre 1944-ben,
az utolsó jelentős szigetországi légi offenzíva alatt (mére
tét jelzi ennek angol elnevezése, „baby-blitz”).
A cél itt is a polgári lakosság terrorizálása volt, a gépek
a „Steinbock” művelet keretében - az angol bombázások
ra válaszul - többször támadták Londont. A bombákat me
redek szögű siklásban oldották, amelyek során a bombá
zók sebessége elérhette az 550-600 km/h-t. A lényeg itt
nem a célzás pontossága, hanem a sebezhetőség csök
kentése volt.
1944 végétől egyre ritkábban lehetett a Gre/7-eket akció
közben látni, ezt a nagyfokú üzemanyaghiány okozta, a
gyártást pedig a vadászrepülőgépek intenzív növelése gyártáskapacitás-, nyersanyaghiány stb. - okán törölték,
így a lemorzsolódás is folyamatossá vált. A háború utolsó
évében a gépek zöme elpusztult a szövetségesek légitá
madásai során. A becsapódási sebesség 435 és 900 km/h
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között változhatott, ami az indítási magasságtól és a céltá
volságtól is függött. A hatótávolság 6000 m-es magasság
ból egyenes vonalú repülésben elérhette a 18 km-t, de be
vetésben sokkal inkább a minimális 400 m-es és 2000 m
körüli magasságokat választották 3,4, ill. kb. 12 km repülé
si távolsággal. Az irányító parancsjeleket az anyarepülő
gépről egy FuG 203 b rádióegység segítségével adták. Az
operátor egy irányítókarral (Knüppel=joystick) vezérelte a
fegyvert.
A hosszirányú és horizontális tengely körüli előforduláso
kat a hagyományos módon, míg a vertikális tengely körü
lieket a kar körbeforgatásával generálhatta; ez utóbbi eset
ben - mivel a rakétának függőleges kormányfelülete nem
volt - a csűrő és a magassági kormányok összedolgoztak.
A H s-293 A—1 először 1943. augusztus 25-én debütált,
amikor a Cognacban állomásozó ll/KG 100 DO-127 E -5
repülőgépei brit rombolókat támadtak a Biscayai-öbölben.
Két nappal később elsüllyesztették az EGRET korvettet.
Bár a vékony falú általános rombolóbomba harci rész iga
zából csak „puha”, azaz páncélozásán vagy gyengén pán
célozott célok leküzdésére tette alkalmassá, a konvojkísérő
és szállítóhajókon kívül még sok hadihajó elsüllyesztése is
a Hs-293 rovására írható.
Összesen mintegy 1700 Hs-293A-1 rakétát gyártottak,
melyekből kb. 1 0 0 db-ot vezetékes irányításúra alakítottak
át, ez lett а В változat.
Terveztek egy bombázókötelékek rombolására szánt H
jelűt is, ám ezt végül elvetették. A kísérleti és oktatópéldá
nyok egységesen a D megjelölést kapták. A gyártást 1944
elején állították le.
Henschel Hs 293 tengeri célok elleni irányított rakéta:
Fesztáv:
Hossz:
Max. indítási tömeg:
Robbanótöltet:
Utazósebesség:
Becsapódási sebesség:
Hajtómű:

3,14m
3,82 m
1045 kg
295 vagy 500 kg
kb. 600 km/h
435-900 km/h
Walter HWK-50B folyékony
hajtóanyagú rakéta 1x5,9 kN
(600 kp) tolóerővel 1 0 másod
percig

Az állandóan mozgó frontok és kiürítések nyomán egyes
gépek messze kerülhettek egységeiktől, így lehetett,
hogy az I. kísérleti vadászezred 1944-es kimutatásában
szerepel egy He-177-es a csapat állományában, Pardubicében.
A kezdeti időszakban a német-japán fejlesztési
együttműködés keretében egy példány Japánba is eljutott,
de az ottani tervezőmérnökök egészen más elveket követ
tek. A háború után sok került a szövetségesek kezére azok
közül, amelyeket a németeknek nem sikerült időben meg
semmisíteni (7. ábra).

Henschel Hs-293
A fegyver fejlesztési munkálatai 1940 decemberében
kezdődtek a Henschel Flugzeugwerkénél, Wagner pro
fesszor irányításával, válaszul egy 1939-es RLM kiírásra.
A rádióvezérlés és a vizuális célzás együttesen inkább
csak tengeri célok elleni eszközöknél működött. A száraz
földi bevetéseken a kisméretű eszközöket könnyen szem
elől téveszthették volna a talaj színei miatt, így a kezde
tektől mint hajók elleni fegyvert emlegették. A program so
rán nagy hangsúlyt fektettek a gyártás és a karbantartás
egyszerűsítésére, ezért választották harci fejként a nagy
tömegben készülő SC 500-as bomba elülső részét a detonátorral.

A karbantartás és raktározás könnyítése érdekében a fő
szerkezeti egységeket jól elkülönítve helyezték el feladatuk
szerinti csoportokban. A harci rész mögötti törzsbe építet
ték a FUG230 „Strassburg” jelfogó/parancsátalakító beren
dezést, valamint azt a pirotechnikai egységet, amelynek
füstgenerátorai az operátort segítették a célra vezetésben.
Szintén ez a rész hordozta a szárnyakat, kormányfelülete
ket és természetesen a rádió szálantennáját is.
A meghajtást biztosító Walter HWK 109-507B folyékony
üzemanyagú rakétahajtóművet egy törzs alatti, gondolaszerűen kialakított konténerben helyezték el. A hajtómű kb.
600 kg tolóerőt volt képes leadni mintegy tíz másodpercen
keresztül. Ez a gyorsítás tette lehetővé, hogy a fegyver
mindig az anyarepülőgép előtt, azaz az operátor látóteré
ben repüljön. Az indítási sebesség (a DO 217és a He-177
esetében) általában 375 km/h volt, amelyről a szerkezet
600 km/h-s utazósebességre gyorsulhatott.
Hatótáv:
Irányítás:

3,5-18 km
FuG 203 adó és FuGE 230b Strass
burg vevő (A—1) vagy vezetékes (B),
minden esetben vizuális megfigyelés
alapján

A
következő
repülőgéptípusokon
alkalmazták:
H e-11 /H -12 ; H e-17 7 A -3 /A -5 ; ' F w -200 C -6 /C -8 ;
D0-217 E -5 /K -2/K -3; Ruhlstadt Kramer X-1 (Fritz X).
A Ruhlstadt AG-nál 1939 végén kezdődtek meg a mun
kálatok egy erősen páncélozott hajók elleni, irányított sza
badesésű bomba létrehozására, dr. Kramer irányításával.
A Fritz X kódnév alatt futó kísérletek csaknem két évet vet
tek igénybe. Az új eszköznek a gyár az X-1, a hadsereg a
PC 1400 FX jelet adta. Az indítási magasság 5-7000, eset
leg 8000 m lehetett, és attól függően, hogy az operátor mi
lyen röppályát választott, a célra zuhanás időtartama 42 és
27 másodperc körül alakult.
Az irányítás a Hs-293-nál már ismertetett FuG 203/E230
rendszerrel történt, kiegészítve egy giroszkóppal, ami a
röppályát stabilizálta. A bombatest végében itt is elhelyez
ték a célzást segítő füstgenerátorokat.
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A tapasztalatok szerint a célzás pontossága szakavatott
kezelővel elérhette a 90%-ot egy 30 m-esnél nem kisebb
célpont esetén. A fegyver közel hangsebességgel csapó
dott be, és erőteljes orr-részével átütötte a legerősebb ha
jópáncélokat is. Az első X -1 bombákkal felszerelt Do 217
K -2 2 gépek a Marseille-lstres-ben állomásozó lll/KG 100
kötelékébe tartoztak, és 1943. augusztus 29-én kezdték
meg őrjárataikat a Földközi-tenger térségében.
Első és egyben legismertebb eredményük az FX bombá
val 1943. szeptember 9-én az átállni készülő olasz flotta
zászlóshajójának, a RÓMAmak elsüllyesztése volt. A RÓ
MA testvérhajóját, az ITÁLIÁT-t (ex LITTORIO) is egy ilyen
siklóbomba találta el, úton Málta felé. A teljes - 1386 db-os
- gyártási mennyiség 1943 áprilisa és 1944 decembere kö
zött készült el, amelyből 602 db-ot használtak fel a kísérle
tek, oktatás, ill. a bevetések során.
Ruhlstadt Kramer X-1/Fritz X/PC 1400 FX irányítót pán
céltörő bomba tengeri célok ellen:
Fesztáv
(a kereszt alakú szárnyakat tekintve)
1,352 m
Fiossz:
3,262 m
Robbanótöltet tömege:
320 kg
Indulási tömeg:
1400 kg
Becsapódási sebesség: 1035 km/h 8000 m-ről indulva
Irányítás:
9 km repülési távolságot köve
tően FuG 203 b „Kehi” adó
és FuG E23b „Strassburg”
vevő; vizuális célzással + egy
giroszkóp
Не-177 А-1 Н е-177 А -5
Típus: Nehézbombázó (zuhanóbombázó) nehéz törpe
dóvető aknatelepítő repülőgép
Hajtómű: 2xDB606
2xDB610
(lásd szövegben)
(lásd szövegben)
24 hengeres, soros 2x
24 hengeres, soros 2x
1950 kW (2600 LE)
2021 kW (2750 LE)
2 1 0 0 m fölött 2 x2 0 1 0
2 1 0 0 m fölött 2x216Í
kW (2700 LE) felszálló kW (2950 LE)
teljesítménnyel
felszállóteljesít
ménnyel

Méretek:
31,34 m
20,30 m
6,39 m
100 nf
29 000 kg

31,44 m
22,15 m
5,17 m
2 0 2 m2
16 800 kg
27 200 kg
31 0 0 0 kg

Max. sebesség

510 km/h

Utazósebesség:

kb 400 km/h

Szolgálati magasság:
Hatótáv:

7000 m
3200 m

370 km/h a
tengerszin
ten, 472
km/h
5700 m-en
338 km/h
6000 m-en
6800 m
5500 km két
Hs 293-mal
4900 km két
X-7-gyel

Fesztáv:
Törzshossz:
Magasság:
Szárnyfelület:
Szerkezeti tömeg
Normál félsz, tömeg:
Max. félsz, tömeg:

Teljesítmény:

Fegyverzet: lásd a szövegben
Szabó Gábor

Felhasznált irodalom
1. William Green: Warplanes of the Third Reich pp.
340-348. New York, 1990.
2. Jin Fraus: Stihaci a bombardovaci letadla Némecka
1939-1945 pp. 58-61. Plzen, 1993.
3. Olaf Groehler: A légi háborúk története 1910-1980
Zrínyi, 1983.
4. Repülőgép enciklopédia; Genf, 1992. pp. 32, 33.
5. International Flieger Revue 1994/6 sz. Luftfahrtgeschhichte pp. 26-31.
6 . Manfred Griehl-Joachim üressel: Tank hunters and
assault aircraft of the Luftwaffe, Antglen USA, 1993. pp. 41,
42.
7. Bill Guston: The illustrated directory of fighting aircraft
of WWII. London, 1988. pp. 402-403.
8 . Discovery (televíziós csatorna). Wings of the Luft
waffe.

Átszámítási táblázat:
Tengeri mérföld= 1852 m = 1,852 km
Szárazföldi mérföld=1609 m = 1,609 km
Láb
= 0,3048 m = 30,48 cm
Hüvelyk
= 0,00254 m = 25,4 mm
1 bar
=10 5 Pa= 750 mmHg
1 kp
= 9,81 N
1font (Ib)
= 0,4536 kg = 4,48 N
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Sebesség: csomó: 1 tg. mérf/h = 1,852 km/h =0,51 m/s
Sebesség=
1 mérf/h =1,609 km/h
0° = -273,15 °C = -459,67 °F
255,37°F =-17,778°C = 0°F
1 LE
=0,735 kW
1 kW
=1,36 LE

Kiegészítések a második világháborús magyarországi
repülőroncsokkal foglalkozó cikkek anyagához
A repülőgéproncsok történetének kutatása természetesen
nem zárul le az első eredmények publikálásával, annál ke
vésbé, mivel egy-egy cikk olvastán újabb adatközlők buk
kannak fel, ami a kutatásnak ismét lendületet ad. A tárgy
hoz tartozó cikkek megjelenése óta az alábbi adatok váltak
ismertté:
A B alaton ken esén él kie m elt repülőgép szem é lyze té ről
(HT, 1995/1.) a FÁK külképviselete a következő tájé kozta
tá st adta:

„Az 1944 decemberében a Balaton felett megsemmisült
PE-2 repülőgép személyzetének sorsára vonatkozó kérdé
sükre az alábbiakat közöljük:
A 17. légi hadsereg 39. felderítő ezredéhez tartozott az
a PE-2, amely 1944. december 11-én harci feladatából
nem tért vissza.“

Ennek a repülőgépnek a személyzete
- Vaszilij Rogyionovics Jelohov hadnagy, pilóta,
szül.: 1923. Uszty-Kamenka faluban, Permi terület;
- Ivan Jefimovics Uhvatov pilóta,
szül.: 1923. Amuri terület;
- Viktor Szergejevics Tyisenko lövész,
szül.: 1914. Kralovec, Szumen terület.

Ju-52 roncsai a Csepel-szigeten (HT, 1998/1.)
A temetőben exhumált repülőszemélyzetről az 1945. évi
temetésnél jelen levő Bácsújlaki Károly (USA) az alábbia
kat jegyezte fel annak idején:
„Az eltemetett személy Erik Bröckelt, született 1922.
március 13-án (Reihenau, Szudétaföld), azonosító száma
63659-44.”

Az adatközlő szerint a repülőgép 1945. január 14-én zu
hanhatott le.

Amerikai repülőgéproncs a föld alatt (HT, 1997/3.)
A B-17-es repülőgép roncsainak kutatása során már feltá
rás közben kiderült, hogy a sajtótájékoztatóra invitáló, már
korábban kinyomtatott meghívón az előzetes adatok
alapján feltüntetett időpont nem lehet valós.
A repülőgép télen zuhant le, és a föld, amelyet visszate
mettek, havas, illetve jeges volt. Az ejtőernyőn ereszkedőkre - az egykori szemtanúk emlékezete szerint, talán
tévedésből - az orosz katonaság rálőtt.
Az újabb adatok alapján a BG 2-höz tartozó, 446689
gyári számú, 1945. február 21-én lezuhant repülőgép került
előtérbe. A vezérsíkok feketére voltak festve. (Ugyanilyen
repülőgép esett le 1944. augusztus 22-én Ostffyasszonyfánál.) A repülőgép a Douglas gyárban készült, egy 125
db-os sorozat 63. gépeként. Ezt a feljegyzést megerősíti
Mohos Nándor, aki az egyik megtalált fegyver száma
(1325480) alapján, szívós munkával nagyszámú adatot tar
talmazó, gazdag repüléstörténeti dokumentációt tárt fel. Ez
a személyzet sorsáról is részletesen tudósít.

1945. február 21.
2. Bomber Group, 429. Squadron
Gyári szám: 446689
Bevetés száma: 689
MACR 12099
Eugene F. Bull főhadnagy (0-67231), pilóta:

Szovjetek által elfoglalt területen landolt, 29 nap múlva
tért vissza bázisára.

1. á b ra : A S o p o n y a -n á I k é n y s z e rle s z á llt B-17 re p ü lő g é p h e ly z e té n e k re k o n s tru á lt rajza
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Harold E. Frazer hadnagy (0-825141), másodpilóta:
Szovjetek által elfoglalt területen landolt, 29 nap múlva
tért vissza bázisára.

John R. Specker hadnagy (0-2072373), navigátor:
Szovjetek által elfoglalt területen landolt. Ejtőernyőn
ereszkedve vadászgépek lőttek rá, ennek során megsebe
sült. 29 nap múlva tért vissza bázisára.

Robert C. Kresja hadnagy (0-776933), bombázótiszt:
Szovjetek által elfoglalt területen landolt. Ejtőernyőn
ereszkedve vadászgépek lőttek rá, ennek során megsebe
sült. 29 nap múlva tért vissza bázisára.
Lewis E. Fifield jr. főtörzsőrmester (11014690), felső-toronylövész, fedélzeti mérnök: 1919. szept. 16-án született.
Elfogták. 17 napot töltött a pápai repülőtér fogdájában.
Jesse A. Killian főtörzsőrmester (13120001), rádiós-lö
vész: 1919. szept. 13-án született. 17 napot töltött a pápai
repülőtér fogdájában.
Clyde T. Freestone főtörzsőrmester (29923682), jobb
oldali törzslövész: 1923. nov. 25-én született. A gépen még
kiugrás előtt megsérült. Elfogták, majd Pápára kísérték. A
repülőtéren tartották fogva. Három napon keresztül meg
tagadtak tőle mindennemű egészségügyi ellátást. A negye
dik napon kórházba szállították, ahol 14 napon át kezelték.
John Gillieece törzsőrmester (12041244), bal oldali
törzslövész:
A gépen még kiugrás előtt megsérült. Elfogták, majd Pá
pára kísérték. A repülőtéren tartották fogva. Három napon
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keresztül megtagadtak tőle minden egészségügyi ellátást.
A negyedik napon kórházba szállították, ahol kevesebb
mint 14 napig kezelték.
William R. Martin jr. törzsőrmester (38517837), gömbtorony-lövész:
1922. jún. 21-én született. Elfogták. 17 napot töltött a pá
pai repülőtér fogdájában.

Ted. J. Bűnnel törzsőrmester (6920232), faroklövész:
Már a gépen könnyebben megsérült, majd az ejtőernyő
jén ereszkedve egy M-109-es megtámadta, és ekkor sú
lyosan megsebesült. Elfogták, majd Pápára kísérték. A re
pülőtéren tartották fogva. Három napon keresztül - társai
követelése ellenére - megtagadtak tőle minden egészsé
gügyi ellátást. Amikor a negyedik napon állapota válsá
gosra fordult, őrizői kórházba szállították, ahol 1945. már
cius 9-én belehalt sérüléseibe.
A gép elvesztésének részletes és realisztikus történetére
ugyancsak Mohos Nándor talált rá a Defenders of Liberty
- 2м Bombardment Group/Wind 1918-1993 c. műben
(Turner Publishing Со., 1996). A leírás a száraz adatokhoz
képest sokkal emberközelibben és még több mint 50 év
távlatából is lebilincselően mutatja be a történteket és a
résztvevők közvetlen sorsának alakulását:
„A célra repülés közben flak-találat érte a 4. motort, de
ezenkívül a 3. és 4. motort ellátó üzemanyag-vezetékek is
megsérültek. Egy nagy lyuk tátongott a 4. motor mögött, és
egy másik a másodpilóta ablakán. Bull hadnagy a bal vál
lán sérült meg, bal keze teljesen érzéketlenné vált. A gép
égő motorral kisiklott a kötelékből. A bombázó ugyan még
irányítható volt, de gyorsan vesztette a magasságot, és da-

3. ábra: А В-17-es egyik adattáblájának rekonstruált rajza

4. ábra: A 2.BG Ostffyasszonyfalvánál 1944. aug. 22-én
lezuhant repülőgépe (B-17,MACR 11270)

rabok szakadoztak le a szárnyából. A másodpilóta, Frazer
hadnagy vitorlába állította a két légcsavart. Egy újabb flaktalálat tönkretette az oldal- és a magassági kormány vezér
lését, lerobbantotta a jobb csűrőlap felét, és az elektromos
rendszer működésképtelenné vált. A motorteljesítmény
esett és a bombázó még gyorsabban süllyedt. A személy
zet a szovjet vonalak felé vette az irányt.
A fedélzeti híradó rendszer hiányában Bull főhadnagy Fifield főtörzsőrmestert küldte az orrba, hogy megkérje (a na
vigátortól) a legközelebbi alkalmas leszállóhely felé vezető
irányt. Specker hadnagy meg is adta a kecskeméti reptér
irányát. Ezután Fifield főtörzsőrmester ellenőrizte a sze
mélyzetet. Bull hadnagy volt az egyetlen sérültjük.
Útközben Bull hadnagy alattuk és tőlük jobbra vadászgé
peket látott. Abban a hiszemben, hogy szovjetek, a sze
mélyzet rakétákat lőtt ki, majd megpróbálták kiengedni a
futókat. Csak az egyik futó jött ki, az is csak részben. A
négy vadászról azonban kiderült, hogy Me-109-esek, akik
habozás nélkül rátámadtak a B-17-esre. A fedélzetet bete
rítették, mintha söréttel lőttek volna. A gép már majdnem
úgy nézett ki, mint a szita. Annak esélye, hogy elérjék a re
pülőteret, a nullára csökkent, helyzetük reménytelenné vált.
Bull - Fifield közvetítésével - kiadta a lövészeknek a pa
rancsot a gép elhagyására, majd néhány perc múlva a tisz
tek is kiugrottak a bombázóból.
A legénység német területen landolt, és fogságba esett.
Bunnell törzsőrmestert az ejtőernyőjén függve géppuskáz
ták a vadászok, ezúttal súlyos lábsérüléseket okozva. Fog
lyul ejtőik elvettek tőlük minden elsősegély-csomagot, így
nem tehettek semmit Bunnellért és a többiekért. A németek
folyamatos követelésük ellenére megtagadták tőlük az
egészségügyi ellátást. Három nap elteltével a három sérül
tet a pápai kórházba szállították, ahol Bunnell - a késleke
dés miatt - belehalt sérüléseibe. A többieknek hadifogoly
ként kellett megérniük a háború végét.

Frazer hadnagy a csizmájával kezében hagyta el a gé
pet. Miután biztonságosan földet ért a mezőn, egy orosz
tiszt vágtatott feléje lóháton. A tiszt lövéseket adott le Frazerre, aki erre ordítani kezdett: „amerikanski”! Az orosz tiszt
abbahagyta a lövöldözést, majd Frazert egy házba kísérte,
amiben valamiféle orosz parancsnoki állás volt. Frazer
hadnagy húsz iszonyú percet töltött azzal, hogy megpró
bálja elmagyarázni az oroszoknak, hogy ő amerikai. Az
kérdezték tőle: „Sprechen Sie deutsch?”, amit ő hevesen
próbált tagadni. Ez mindaddig így folyt, amíg Bull hadna
gyot be nem hozták, akinek cigarettájával már sikerült
meggyőznie kísérőit, hogy amerikai. Ezután az oroszok
Frazert is elfogadták amerikainak.
Specker hadnagy Bull és Frazer után hagyta el a gépet.
Az ernyő kioldó-zsinórját csak azután húzta meg, amikor a
gép már jócskán eltávolodott. Az ejtőernyő nem nyílt ki. Kéz
zel kellett feltépnie a zsákot és kirángatni a selymet. Látta
Krejsa hadnagyot, a bombázótisztet a levegőben tőle fel
jebb. Mindkettőjüket géppuskázta egy német vadászgép, és
a földről is lőttek rájuk. Specker megsérült a combján. Köz
vetlenül a német vonalak közelében ért földet, és nem tudott
lábra állni. Egy bokorcsoport tövében a földhöz lapult, és
több mint egy óra hosszat feküdt ott. Orosz járőrök találtak
rá, akik egy tanyára vitték. Itt a helyi orvos bekötözte és in
jekciót adott neki. Az oroszok elmondták Speckernek, hogy
két másik amerikai is van már náluk. Valamivel később egy
orosz alezredes átszállította őket egy kis faluba, ahol egy
másik orvos átkötözte a lábsérülését, azután mentőautóval
odavitték, ahol már Bull, Frazer és Kresja tartózkodott.
Kresja hadnagy lefelé ereszkedve látta, hogy egy
Me-109-es abból űz sportot, hogy az üres B-17-est pró
bálja lelőni. A bámészkodást azonban meg kellett szakíta
nia, ugyanis golyók süvítettek el a feje fölött, és az ernyő
jét is találatok érték. Egy 20 mm-es lövedék majdnem egy
teljes cikket kiszakított az ernyőjéből, és ezenkívül is ren
getek lyuk tátongott a kupolán. Nagy sebességgel fogott
földet, és vagy 15 percig feküdt a sárban, mire magához
tért. Nem sebesült meg, de kisebb agyrázkódást szenve
dett. Felkelt és kelet felé indult. Egy orosz járőr, géppisz
tolyt fogva rá, begyűjtötte. Illetőségének tisztázódása után
egy tanyára vezették, majd megetették, megszárították a
ruháit, végül Bulihoz és Frazerhez vitték.
A négy tiszt egy orosz ezredes szállásán került újból
össze. Jó éjszakai alvás és a szívélyes reggeli után Dunavecsére küldték őket, az orosz főhadiszállásra. Túl későn
érkeztek oda, ezért rögtön átirányították őket Kunszentmiklósra. Reggel aztán visszaküldték őket Dunavecsére, ahol
Provost marsall főhadiszállásán egy orosz nő gondjaira
bízták, aki egy magyar családnál helyezte el őket. Az elkö
vetkező 1 0 napot gyenge koszton, kemény ágyban és ci
garetta nélkül töltötték, s az orosz nőn kívül senkivel sem
léphettek kapcsolatba.
Végül sikerült összeismerkedniük egy orosz civillel, aki
egy orosz ezredessel állt kapcsolatban. Négy nap múltán
ismét valami katonai hivatalban találták magukat, ahol új
fent az illetőségükről faggatták őket; és arról, milyen típusú
géppel repültek. Március 11-én négyüket és hét másik, idő
közben begyűjtött amerikait felraktak egy öreg orosz teher
autóra, ellátták őket élelemmel (szalámival és kenyérrel),
és „Kiskomet”-re (?) vitték őket. Ott két napra ismét egy
magyar családnál szállásolták be őket, amíg csatlakozást
nem kaptak: újabb teherautó, majd hosszabb várakozás;
végül eljutottak Debrecenbe az Amerikai Misszióhoz. Az
élet szinte fényűzőnek tűnt a korábbiakhoz képest; mintha
tábornoki kosztot kaptak volna.
Március 17-én egy C-47-essel Nápolyba repültek,
ahonnan tetvetlenítés után továbbutaztak Bariba; itt ismét
tetvetlenítésen estek át. Bulit kórházban tartották, a többi
ek visszatértek Amerikába.
Tóth Ferenc
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Haditechnika-történet

Az axwalli harckocsimúzeum
A svédországi Vanem- és Vattern-tó közölt fekvő Skaraborg tartományban, az E20-as út közelében található az
1969 augusztusában létrehozott axwalli harckocsimúzeum.
A világon ez a legfiatalabb ilyen jellegű múzeum, azonban
a páncélozott harcjárművek nagyon szép és reprezentatív
gyűjteményével rendelkezik.
A kiállítás az első világháborútól napjainkig kíséri végig
a harcjárművek fejlődését, zömében svéd és néhány né
met, angol, cseh, amerikai, orosz és francia gyártmányú
példány bemutatásával.
A múzeumnak nyitáskor 27 páncélozott harcjárművé
volt, jelenleg számuk eléri a 60-at, és egyéb látnivalókkal is
bővült a gyűjtemény. Külön figyelmet érdemel, hogy minde
gyik harckocsi üzemképes! A kiállítás része még számos
harckocsi-erőforrás (motorok, hajtóművek) és különböző
országok jellegzetes páncélosainak élethű makettjei.
Majdnem mindegyik kiállítási példány megtekinthető be
lülről is. A tájékozódást jól láthatóan elhelyezett informáci-

2. á b ra : A fran c ia g y á rtm á n y ú R e n a u lt NC 27 -es
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3. á b ra : J o b b ra a Carden-Loyd MK VI, m e lle tte a h á tté rb e n
a z M K V -ös p é ld á n y

ós táblák segítik az időrendben felsorakoztatott járművek
között.
A svéd hadsereg első harckocsija a 9,7 tonnás Stridsvagn(strv) m/21 volt, amelyet 1922-ben gyártottak egy
1918-as német típus alapján. A strv m /21-29 az m/21 to
vábbfejlesztett változata volt új erőforrással és elektromos
indítóval. A 3. számú kiállítási tárgy egy 1927-es francia
építésű Renault NC-27-es, 37 mm-es ágyúval.
A kisebb tömegű harcjárműveket két példány, az 1,4 ton
nás angol Carden-Loyd MK V Start és Carden-Loyd MK VI
képviseli.
A svédek strv fm/31-ese kísérleti típus volt. 37 mm-es
ágyúval rendelkezett és lánctalppal 35 km/h-s, az utólag
felszerelt 4 kerékkel pedig 75 km/h-s sebességet ért el. A
strv m/31-be már két gépágyút, célzó optikát és rádiót is
szereltek.
Az 1936-os cseh CKD A H -IV -S típus alapján, 1938-39
között licenccel gyártották Svédországban a 4,8 tonnás

Az axwalli múzeumban őrzött harcjárművek
főbb adatai
Típus

G yárt
év

(tonna)

Személyzet
(fő)

strv m/21

1922

9,7

4

strv
m/21-29
NC 27

1929

9,7

4

1927

8,5

2

C -L M K V

1927

1,4

2

C -L M K VI

1928

1,4

2

strv fm/31

1931

11,5

3

strv m/31

1934

11,5

4

strv m/3 7

193839
1939

4,8

2

strv m/38

8,5

3

strv m/39

1940

9,0

3

strv m/40L

1941

9,5

3

strv m/40K

1944

10,9

3

m/41 S 1

10,5

4

ikv 73

194244
1953

22,5

4

pvkv m/43

1947

25

4

sav m/43

1944

12

4

pbv 301

1962

11,5

10

pb fm/29

1929

8,0

4

pb m/31

1931

20

5

pb m/40

1940

20

6

tgb m/42
SKP
tgb m/42
VKP

1944

8,5

15

1944

8,5

15

pb M8

1943

7,8

4

Pkw 1 A

1934

5,4

2

37mm lö.
2 gá
2 gá.

Marder II

1942

11

4

75mm lö.

Mk 1

1940

4.3

4

Comet I

1944

35,8

5

Churchill III

1942

39

5

S g lII

1940

22

4

Jp 38 (t)
Hetzer
Jp G 13
Heuer
M4A2

1944

16

4

1945

16

4

1942

31,8

5

M4A4

1942

33

5

M4

1943

32

5

M l 13

1960

10,4

13

T 37 A

1933

3,2

2

strv KRV

1957

45

3

Fegyverzet Sebesség (km/h)
(I8veg,
Teljesítmény (LE)
gépágyú)
16
1-2 gá.
55
18
1-2 gá.
85
37mm lö.
20
60
45
1 gá
22
1 gá.
45
28
37mm lö.
75/35
1 ga
150
37mm lö.
42
150
2 gá
2 gá.
60
85
37mm lö.
45
1 gá.
142
37mm lö.
45
142
2gá
37mm lö.
45
2 gá.
142
37mm lö
45
160
2 gá.
37mm lö.
45
142
2gá.
75mm lö
42
3 gá.
380
75mm lö.
45
320
1 gá
105mm lö. 43
142
20mm lö.
45
150
37mm lö
60
85
3 gá.
20mm lö.
60
60
2 gá
20mm lö.
70
135
3 gá
1 iker gá.
70
115
1 iker gá.
70
115

77mm lö.
2gá
57mm lö.
2 gá
75mm lö.
75mm lö.
1 gá.
75mm lö.
1 gá
75mm lö.
12,7mm
légvéd. gá.
7,62mm gá
76,2mm lö
7,62mm gá.
105mm
tarack
12,7mm gá.

90
110
37
57
40
140
50
100
50
600
25
350
40
300
40
150
40
150
45
2x187,5

40
460
40
340
65
215
1 automata 50
puska
40
150mm lö. 55
700

6. á b ra : A 136-os s z á m ú m /3 7 -e s a c s e h s z lo v á k
IV-S a la p já n é p ü lt

CKD AH-

7. á b ra : E g y m á s m e lle tt á ll a z m /4 0 K (43 5 ) é s a z m /4 0 L
(37 8 ) h a rc k o c s itíp u s

strv m/37-est. A kiállítási sort a svéd strv m/38, m/39,
m/40L és m/40K típusok folytatják. Az strv m/41 S 1 alap
jául ismét egy cseh gyártmány, a TNHP-S szolgált. A 10,5
tonnás harcjármű személyzete 4 fő, fegyverzete 37 mm-es
ágyú és két gépágyú volt. A gyalogságot támogató Infanterikanonvagn (ikv) 73-at az strv m/42 EH alváltozataként
gyártották. 75 mm-es ágyúval és 4 gépágyúval 42 km/h
volt a végsebessége a 32,5 tonnás harckocsinak. Amíg a
Pansarvarnskanonvagn (pvkv) m/43 25 tonnát nyomott, 75
mm-es ágyúval és 1 gépágyúval rendelkezett, addig a
Stormatillerivagn (av) m/43-as rohamlöveg 12 tonna tö
megű volt és fegyverzete egy 105 mm-es ágyúból állt. A
Pansarbandvagn (pbv) 301-es páncélozott szállító jármű
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Az axwain múzeumban őrzött narciarmuvek
főbb adatai
Típus

G y á rt
év

(ton na)

(fő)

bkan IÍT5

1960

51

7

lvkv fm/43

1947

17

4

Ivlcv 42

1954

13,5

5

strv 74 TH

1958

26

4

strv 74 TV

1958

26

4

Leopard 1

1962

39,6

4

bgbv 82

1974

26,5

4

ikv 102

1956

8,8

4

AM X 13/75

1951

14,5

3

ikv 91

1970

15,5

4

strv 103

1963

36

3

Ivrbv 701

8,8

4

UDES
xx 20
T34/85

24

3

1943

32

5

T72 M 1

1981

42

3

Chieftain
MK 10

1965

54

4

Centurion
strv 101,
strv 102
Centurion
strv 105
A-T

1953

52

4

gá
105mm lö
2x7,62mm

52

4

_£í________
105mm lö. 35
2x7,62mm 750

Személyzet

Fegyverzet
(tö v tg ,

Sebesség (k m /h )
T eljesítm én y (LE)

EépáEYÚ )

8. á b ra : A z m/41 S -n e k (8 0 1 2 5 ) s z in té n c s e h s z lo v á k e lő d je
v o lta TNHP-S

9. á b ra : A pvkv m/73 é s a z ikv 73 (762) e lő te ré b e n
h a jtó m ű v e ik

155mm lö.

55
700
2x40mm lö. 55
290
40mm lö.
60
200
75mm lö
45
340
2 Rá.
75mm lö
45
340
2 Rá
105mm lö
65
830
2 gá.
56,4
20mm lö.
310
105mm lö. 57
145
75mm lö

60
250
90mm lö.
65
330
2 Rá
105mm lö. 50
540
légvéd. rak. 53
150
120mm lö. 70
600
50
85mm lö
2x7,62mm 500
gá125mm lö. 60
12,7mm gá. 780
7,62mm gá.
120mm lö. 40
2x7,62mm 700
35
650

.s í___

10. á b ra : A pbv 301 (309) p á n c é lo z o tt s z á llító já rm ű b e ls ő tere

az strv m/41-es harckocsi repülőgép-hajtóművel átépített
változata volt, 1 0 üléssel és egy 2 0 mm-es automata gép
ágyúval volt felszerelve.
A kísérleti példány Pansarbil (pb) fm/29 páncélautó
1929-ben épült 3 gépágyúval és 37 mm-es ágyúval. A pb
m/31-es páncélautót már szériában gyártották és ugyan
úgy 2 0 mm-es automata gépágyúja volt, mint a későbbi pb
m/40-es típusnak. Az 1961-63-as kongói békefenntartó
egységekben a Sínai-félszigeten és Cipruson a svédek a
15 férőhelyes Terrangbil (tgb) m/4 SKP ikergépágyús, pán
célozott teherautókat használták. Az amerikai gyártmányú
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pb M8 Greyhound páncélautó szintén részt vett a kongói
békemisszióban.
A német típusok sivatagi festésükkel ütnek el a többi
harcjárműtől. Hitler színre lépése után az első német épí
tésű harckocsi a Panzerkampfwagen 1 A (Sd. Kfz.101)
volt. A következő kiállított példányok a 75 mm-es ágyúval
felszerelt Panzerjäger II C Marder II (Sd. Kfz. 131), a
Sturmgeschütz III (Sd. Kfz. 142) és a Jagdpanzer 38 (t)
Hetzer. Ez utóbbinak Jagdpanzer G 13 Hetzer változatát
Svájc adományozta a múzeumnak. A német konstrukciók
sorát egy 1962-ben gyártott Leopard 1-es zárja.

12. á b ra : A 9 4 3 -a s s z á m ú pb
pb m/31 -e s p á n c é la u tó k

m/40 ás 8 0 7 -e s

szám ú

15. á b ra : A b rit

Mk-1

1940-ben

13. ábra: A kongói ENSZ-misszióban részt vett tgb m/42-es

16.ábra: A 12ZR16-OS jelzésű angol Comet-I

14. ábra: Két kísérleti példány a légvédelmi rakétával szerelt
Ivrb 701 (892) és a háttérben az UDES xx 20-as elülső
része

17. ábra: A robusztus Churchill III típus

A II. világháború brit típusaiból 3 alkotja a gyűjtemény ré
szét. Az első a 4,3 tonnás páncélozott szállító jármű, az
Mk-1-es. A 77 mm-es ágyúval és két gépágyúval felszerelt
Comet I, valamint az 57 mm-es ágyúval és szintén két gép
ágyúval felfegyverzett Churchill III harckocsi méltán külön
leges darabjai a gyűjteménynek.
Az amerikai harcjárműveket 3 Sherman, az M4A2, az 5
Chrysler autómotorral épített M4A4, valamint a 105 mmes tarackkal felfegyverzett M4 képviseli. Az 1960-as évből
egy M 113-as páncélozott szállító jármű is bekerült a
sorba.

A szovjetek T-37 A könnyű harckocsija rendkívül jó álla
potával hívja fel magára a figyelmet. Tornyában automata
puska látható. A II. világháború utáni évek svéd gyárt
mányú páncélosait külön teremben állították ki. A sor az
strv KRV kísérleti példánnyal kezdődik, amelyet a 103-as
típus kifejlesztésénél is felhasználtak. Felépítménye, a 150
mm-es automata ágyú, hiányzik róla. Mellette magasodik a
Bandkanon (bkan) 1 155 mm-es önjáró löveg, melynek
személyzete 7 főből állt. A következő két harckocsi a Luftvarnskanonvagn (Ivkv) fm/43 és az Ivkv 42, amelyekből az
első ikercsövű, az utóbbi egycsövű, 40 mm-es légvédelmi
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24. ábra: A 6 0 8 0 4 5 0 je lz é s ű francia A M X 13/75 típust 1952-53ban te szte lté k a s v é d h a d sere g b e n

25. á b ra : /4zstrv 103-as é rd e k e s fo rm á já v a l vonja m a g á ra
a fig y e lm e t
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gépágyúval van felfegyverezve. Az átépített m/42 harcko
csit az strv 74 TH és strv 74 TV típusok képviselik. Az
1974-ben épített Bargningsbandvagn (bgbv) 82-es mű
szaki-mentő harcjárműre 20 mm-es M47/D gépágyút sze
reltek.
A francia gyártmányú AMX 13/75 harckocsit kipróbálásra
kapták a svédek, amikor 1952-53-ban felmerült a típus
rendszerbe állítása a svéd hadseregben.
A következő kiállítási darab az ikv 91-es prototípusa. A
szériában gyártott harckocsin már módosították a 90 mmes löveg tornyát. Az strv 103 vagy más néven S-Tank szin
tén prototípus. A 105 mm-es ágyúval szerelt végleges pél
dányokat már korszerűsített hajtóművekkel üzemeltették.
A svéd típusok sorát két kísérleti jármű zárja. Az első a lég
védelmi rakétával felszerelt Luftvarnsrobotvagn (Ivrbv) 701es harckocsi, a másik a két egymáshoz kapcsolt részből
álló 120 mm-es automata lövegű UDES xx 20.

A múzeum egy különálló blokkjában még nem teljes a ki
állítás, itt a szovjet T-34/85, T-72 M-1, az angol Chiefta
in MK 10, Centurion 101, 102 és 105 A-Ttípusok várják a
látogatókat.
A Pansarmuseet-Axvall május 2. és augusztus 31. kö
zött, 10-16 óráig tart nyitva, de érdemes előtte egyeztetni
a látogatást a 0511/61 38-as telefonon vagy a 010/671 23
1 1 -es faxszámon.
A fotókat a szerző készítette.

(Ezúton is köszönetemet fejezem ki a svéd hadsereg
tisztjének, Björn Liszka őrnagynak az anyag elkészítésé
hez nyújtott segítségért.)
Dr. Toperczer István

7,5 mm-es francia hadipuskák
Az első világháború befejezése után a francia hadvezetés
elhatározta lövészfegyvereinek lecserélését, mert a világ
háború tapasztalatai azt tanúsították, hogy más fegyverek
kel összehasonlítva szerkezetük és töltényük teljesen el
avult. 1924-ben új, hegyes töltényt, az 1924. M. C. perem
nélküli 7,5 mm-est rendszeresítettek az eddigi peremes, 8
mm-es töltény helyett. Ezt a töltényt egyelőre az új 1924.
mintájú golyószóró (Fusil-mitrailleur) használta. Ez a golyó
szóró gázelvételes rendszerű, léghűtéses volt, felülről tölt
hető 25 töltényes tárral. Főbb műszaki adatai: hossza=107
cm, csőhossza=50 cm, irányzóval hossza=64 cm, tömege
üresen=8,93 kg, tár üresen=0,28 kg, tár töltve=0,90 kg, el
méleti tűzgyorsasága=450 lövés/perc, kezdősebessége=850 m/mp.
A golyószóró rendszeresítése után 1927-ben kísérleti
hadipuskát szerkesztettek a régi, elavult, 8 mm-es 86/93
mintájú, előágytáras Lebel-hadipuskából. A puska a
középágytáras Mauser-rendszert utánozta, űrmérete a 7,5
mm-es 1924 mintájú töltényhez igazodott. Főbb műszaki
adatai: hossza=110 cm, csőhossza=60 cm, tömege=4 kg,
kezdősebessége= 865 m/mp. Ezt a puskát nem rendsze
resítették, megmaradt kísérleti szinten, mert 1929-ben
újabb töltényt rendszeresítettek, ugyancsak 7,5 mm-es űr
méretben. Az 1929 M töltény annyiban különbözött elődjé
től, hogy töltényhossza és a hüvely hossza 4 mm-rel rövidebb lett és a lőportöltetet csökkentették. Ezután a golyó
szóró is új csövet kapott, mintajelzése M24/29 lett. Az új
7.5 mm-es 1929. M. C. töltényre szerkesztett első puska
az 1907/15/34.M volt. Ezt a hosszú csövű 8 mm-es
1907/15 mintájú puskából alakították át Mauser-rendszerű
táradogatásra. Főbb adatai: hossza 108 cm, hossza a ré
gi Lebel-puska szuronyával 160 cm, csőhossza: 57,5 cm,
csavarzathossz: 270 mm, huzagok száma: 4, íves irányzé
ka 200-900 méter között, száz méter közökkel állítható, tö
mege üresen: 3,72 kg. Ez az átalakított hadipuska a fran
cia haderő rendszeresített fegyvere volt 1936-ig, amikor a
francia technikusok teljesen új elgondolás szerint kidolgo
zott fegyvert terveztek a véglegesen elfogadott 1929. M. C.
7.5 mm-es élestöltényhez.

A francia 1929. M. C. töltény
Töltény hossza=76 mm, hüvely hossza=53,6 mm, lövedék
hossza=27 mm, töltény tömege=23,5 g, hüvely tömege=11,6 g, lövedék tömege=9 g. Lőportöltet=2,9 g
BFP 1 típus.
A hüvely adatai:
Teljes hossza:
53,6 mm
Hossz a vállig:
43 mm
Vállhossz:
3,5 mm
7,1 mm
Nyak hossza:
Átmérő a peremnél:
12,29 mm
1 2 ,2 1 mm
Átmérő a perem után:
1 1 , 1 2 mm
Átmérő a vállnál:
8 , 6 6 mm
Átmérő a nyaknál:

A 7,5 mm-es 1936 mintájú MAS-puska alkatrészei:
1. Felsőágy. 2. Előágy. 3. Szurony. 4. Irányzékcsapó. 5.
Irányzékrugó. 6 . Irányzéktoló. 7. Flüvelyvonó. 8 . Zár. 9. Ütő
szeg. 10. Zárfej. 11. Tusaborító csavar. 12. Tusaborító. 13.
Tusa. 14. Sátorvas-csavar. 15. Sátorvas. 16. Billentyű. 17.
Zárakasztó. 18. Elsütőemelő. 19. Tárfenék. 20. Adogatórugó.
21. Adogatólemez. 22. Tok és cső. 23. Felsőágy-rögzítő. 24.
Középső szorítókarika. 25. Elülső szorítókarika. 26. Célgömb.
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A 7,5 mm-es 1936 mintájú MAS-puska
Az átalakításos típusok után egy teljesen új szerkezetű
puskát rendszeresítettek a francia haderőben 1937-ben, a
Manufacture d'Armes, Saint-Étienne fegyvergyárban terve
zett, 1936 mintájú /WAS-puskát. Ennek szerkezete elütött a
Mauser, Mannlicher, Mosszin-Naganttípusú fegyverekétől.
Fő részei: cső, tok az irányzékkal, zár, adogatószerkezet,
ágy a szerelékkel, szurony.
A cső űrmérete: 7,5 mm; huzagok száma: 4 db; a balra
forduló csavarzat hossza: 270 mm. A cső éles menettel
van a tokba becsavarozva. A csövön célgömbtőke és cél
gömb van.
A tok: az angol P 14 puskához hasonlóan erre szerelték
az irányzékot. Az irányzéktól egyenes vonalban halad, az
irányzékcsapó íves alakú fogaslécrendszerű diopter lyuk
kal. Az irányzék beosztása 200-1200 méter között, 100
méteres beosztással. Az irányzék bal oldalán 3 -5 -7 -9 -1 1,
jobb oldalán 2 -4 -6 -8 -1 0 -1 2 számok a távolságot jelzik
hektométer beosztással.
A zár: forgózáras rendszerű két zárószemölccsel, me
lyek hátul, az irányzék alatt vannak. A zár a japán Arisakapuska zárját utánozta, de annál gyengébb, mert nem köz
vetlenül a csőnél reteszel. Öt fő részből áll: fogantyúrész,
hüvelyvonó, ütőszeg, ütőrugó, zároló. A zárrugó nyitáskor
feszül meg, hátránya, hogy kívülről nézve nem látni feszí
tett állapotát. Ezért hátra kell húzni a zárt és megnézni,
hogy a hüvelyvonó hátrahúzza-e a töltényt. További hátrá
nya a biztosító hiánya (1886 óta egyik francia
hadipuskának sincs!). A zár nyitása és csukása nehezebb,
mint a Mauseré vagy az angol hadipuskáé.
Adogatószerkezet: Mauser-utánzat lapos adogatórugó
val. A tárfenéket, adogatórugót és adogatólapot ki lehet
venni a rögzítőgomb benyomásával.
Elsütőszerkezet: billentyű, billentyűrugó, elsütőemelő,
elsütőemelő-rugó, billentyűszegecs, elsütőemelő-szegecs.
A billentyű elhúzása nehéz (2800 g). A puska felfelé veti ki
a hüvelyt.
Ágyazása: osztott rendszerű, alsó-felsőágy, pisztolyfogású tusa. Az alsóágyban foglal helyet a szurony, más álla
mokkal szemben újítás a tőrszurony, melyet a szakirodalom tűszuronynak nevez kis méretei miatt. Roham előtt ki
húzzák az alsóágyból és fordítva tűzik fel rá. A szurony
adatai: hossza=43 cm, a penge hossza=33 cm, tömege=16 dkg. A puska főbb adatai: hossza=102 cm, feltűzött
szuronnyal=132 cm, tömege szuronnyal=3,72 kg, csőhossza=575 mm, irányzóvonal hossza=587 mm, kezdősebessége=836 m/mp, energiája=3145 J. Legnagyobb
lőtáv=3200 m.

A 7.65 mm-es 1938 mintájú MAS-géppisztoly alkatré
szei:
1. Célgömb. 2. Célgömb rögzítőszeg. 3. Cső. 4. Ütő
szeg. 5. Zár. 6 . Tok. 7. Irányzékcsapó 100 m. 8 . Irányzékcsapó 200 m. 9. Irányzékrugó. 10. Helyretoló rugó hídja.
11. Helyretoló rugó csőborítása. 12. Zárrugó. 13.
Zárósapka. 14. Emelő (szétszedéshez). 15. Markolat. 16.
Elsütőemelő orra. 17. Elsütőemelő. 18. Elsütőemelő rugó
fészek. 19. Elsütőrugó. 20. Elsütőrúd. 21. Szeg. 22. Billen
tyű. 23. Biztosító emelő. 24. Tár. 25. Tárfenék. 26. Tárrugó-vezető. 27. Tárrugó. 28. Adogatólap. 29. Tárrögzítő. 30.
Tár fedőlapja. 31. Tárkioldó.

A francia 7,65 mm-es 1938 m intájú MAS-géppisztoly
A német lövészfegyverek mindkét világháborúban mind
szerkezet, mind lövedékhatás tekintetében felülmúlták a
francia lövészfegyvereket. A első modern géppisztolyt is a
németek rendszeresítették 1918-ban. Ez a Bergmanngéppisztoly volt, mely a 9 mm-es Parabellum-lőszert hasz
nálta. Ezt a típust 1920 után sok állam lemásolta, illetve
gyártotta. A spanyol polgárháború tanulságai alapján a
francia hadvezetés felismerte a géppisztoly jelentőségét,
és 1938-ban a /WAS-géppisztolyt rendszeresítette a francia
haderőben. A MAS a Manufacture d’Armes, Saint-Étienne
fegyvergyár nevéből származó rövidítés. A /WAS-rendszerű
géppisztoly szerkezeténél több újítást alkalmaztak: az ed
dig ismert géppisztolyoknál (Bergmann, Beretta, Djegtarev,
Solothurn, Steyer, Suomi) egyszerű csapóirányzékot alkal
maztak 100 és 200 méteres beosztással. A fegyver súlyzáras rendszerű volt. A helyretoló rugót a tusába építették. Az
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3. á b ra : A z 1936. M M A S p u s k a a z 1940-es h a rc o k b a n

Összehasonlító táblázat
1938 M. MAS
Kezdősebesség:
380 m/mp
Sebesség 100 m-nél:
312 m/mp
Sebesség 200 m-nél:
274 m/mp
Energia 10 m-nél:
277 Joule
Energia 200 m-nél:
214 Joule
Röpidő 100 m-nél:
0,29 mp
Röpidő 200 m-nél:
0,635 mp
Maximális lőtáv 30-nál: 1530 m

A 7,65 mm-es Long-pisztolytöltény adatai

1939 M. Király
450 m/mp
348 m/mp
297 m/mp
499 Joule
363 Joule
0,254 mp
0,570 mp
2000 m

Töltényhossz=30,6 mm, hüvelyhossz=19,8 mm, lövedékhossz=14,4 mm, töltény tömege=9,3 g, lövedék tömege=5,7 g, hüvely tömege=3,3 g, lőportöltet=0,35 g.

egyenes tár 32 db töltényt fogadott be. Egyes és sorozatlövésnél is megbízhatóan működött. A fegyver fémrészein
az addig szokásos kékítési technológia helyett foszfát be
vonatot alkalmaztak. A /WAS-géppisztoly egyszerű és jó
fegyver volt, de a német MP 40 és a szovjet MP 41 gép
pisztolyok minden tekintetben felülmúlták. Franciaország
összeomlása után az ellenállók fő fegyvere lett. A háborús
tapasztalatokat értékelve 1949-ben a 9 mm-es Parabellumtöltényt tüzelő új MA7(/Wanifacture d’Armes, Tulle) típusú
géppisztolyt rendszeresítették a francia haderőben.

1938 mintájú 7,65 mm-es MAS-géppisztoly adatai
Flossza=63 cm, csőhossza=22,2 cm, irányzóvonal
hossza=33,9 cm, tömege=2,9 kg üresen, töltve 32 db tölténnyel=3,4 kg. A tár tömege üresen=0,179 kg, töltve 32
db tölténnyel=0,469 kg. Elméleti tűzgyorsasága 640 lövés
percenként, gyakorlati tűzgyorsasága 150-200 lövés.
Gyakorlati lőtáv=200 m.

M1936
francia puska
Csőtorkolati energia
3130 joule
Energia 200 m-en
2 0 1 2 joule
Energia 400 m-en
1246 joule
Energia 600 m-en
771 joule
Energia 800 m-en
509 joule
Energia 1000 m-en
385 joule
Röpmagasság 200 m-en
9 cm
Röpmagasság 400 m-en
46 cm
Röpmagasság 600 m-en 136 cm
Röpmagasság 800 m-en 325 cm
Röpmagasság 1000 m-en 659 cm

M1943
magyar puska
3697 joule
2788 joule
2069 joule
1521 joule
1127 joule
854 joule
1 0 cm
45 cm
1 2 2 cm
227 cm
485 cm

Az összehasonlítás mutatja a magyar puska fölényét,
melynek lövedéke áramvonalas alakú, a francia puskáé
pedig laposfenekű és igen könnyű, melyet inkább
golyószóróhoz terveztek. A magyar puska lőszabatossága
minden távon jobb a francia puskánál, maximális lőtávja
4700 m a francia puska 3200 m-es lőtávjával szemben!
Horváth János
Forrásmunkák
Magyar Flonvéd 1991.36. sz.
Rocolle: Lieutenant-Colonel = Manuel du Sous-Officer
d’lnfanterie. Paris, 1948.
Smith, W. FI. B.: Small Arams of the World. 1949.
Schützenwaffen Gestern. Berlin, 1987.

тетра
Kft.

саам

Н-1033 Budapest Flórián tér 1. Tel : 3- 888- 909 , 3- 888-726 Fax:
tetracoom@mail.datanet.hu

4- 573-82 1

URH kézi mobil rádiók
zárt célú városi személyhívó,
riasztóeszközök szállítása, telepítése,
hatósági ügyintézése
MAXON EUROPE LTD.

magyarországi képviselete

TETRACOOM KFT.
1033 Flórián tér 1.
Tel.: 3888-909
Fax: 4573-821

Ne feledje, a NATO-ban a riasztás nem úgy hangzik: RÍ...
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Az Sd. Kfz. 181 Pz VI Tiger harckocsi I. rész
Németországban nem volt jelentős
előzménye a nehéz harckocsik gyártá
sának. 1927-29-ben a Reichswehrnél
Grosstraktor fedőnévvel folytak kísérle
tek nehéz harckocsik gyártására. Ezek
érdektelenség miatt abbamaradtak.
1933-ban a német hadsereg főpa
rancsnoka ismét megbízást adott az
iparnak nehéz harcskocsik tervezé
sére és gyártására. A fejlesztésre vo
natkozó megbízás nemcsak a harc
járműre, hanem annak páncélzatára és
fegyverzetére is kiterjedt, így a Rheinmetall és a Krupp cégnél egy „új típu
sú” jármű (Neubaufahrzeug) kialakítá
sába kezdtek. Mindegyik cég 1-1 válto
zatot épített, a különbség a kettő között
a torony fegyverzetében volt. A Rheinmetall a toronyba egy 3,7 cm-es harc
kocsiágyút (KwK) és egy 7,5 cm-es
harckocsiágyút (KwK), a Krupp egy 3,7
cm-es és egy 10,5 cm-es harckocsi
ágyút (KwK) épített. Mindkét típus a lövegtorony mellett elöl és hátul 1-1 kis
toronnyal is rendelkezett, mindegyikben
1-1 db 7,92 mm-es MG 34 géppuska
volt szerelve. 1935-ig 5 db készült, de
helyettük a Pz. IV nehézharckocsigyártást indították be. Az 5 db prototí
pusból (2 db „vas” harckocsi készült ki
képzésre) 1940-ben 3 db-ot Norvégiá
ban, (ott egy kiesése után) 1941-ben 2
db-ot a Szovjetunióban vetettek be,
mindkét helyen hamar elhasználódtak.
A Henschel cég 1938-ban a meglévő
Pz. IV helyett a DWI (Durchbruchwa
gen) (áttörőkocsi) nevű 30 tonnás ne
héz harckocsiját szánta, ebből 2 db
prototípus is készült. 1940-ben a típust
továbbfejlesztette D W -II néven, 7,5
cm-es L/24 harckocsiágyúval látták el
és 2 db 7,92 mm-es MG 34 géppuskát
is beépített és a fejlesztést tovább foly
tatta.
A
nehézharckocsi-gyártás
1939-40-ben a távolsági bombázó re
pülőgépekhez hasonlóan ismét kikerült
a hadvezetőség érdeklődési köréből,
ezért fejlesztésük és gyártásuk ismét
abbamaradt.
A nehéz harckocsi hiánya már 1940
nyarán válságos helyzetet teremtett.
Laon térségében a Charles de Gaulle
ezredes parancsnoksága alatt álló pár
tucat fl-35-ös könnyű harckocsi a né
met arcvonalat áttörte, rövid órák alatt
20 km-re kelet felé benyomta, így az
aznapi gyors előnyomulást leállította.
Az érintett XIX. hadtest vezénylő tábor
nokának, Guderiánnak harcálláspontját
is veszélyesen megközelítették. A né
met P -ll harckocsik és a 3,7 cm-es

66 HADITECHNIKA 1998/2

páncéltörő ágyúk lövedékei egyszerű
en lepattantak a francia harckocsikról,
ami a németekben sokkhatást váltott ki.
Végül a sebtében odaszállított 8,8 cmes légvédelmi lövegekkel, illetve
Ju -8 7B -2 Stukák bevetésével a fran
cia harckocsi-zászlóaljat felszámolták.
Az 1941. évi szovjet hadjárat során,
már júliusban, a szovjet csapatok beve
tettek több tucat T-34-es KV-1 és
KV-2-es harckocsit is, amelyek sokk

hatása a franciaországinál sokkal na
gyobb volt: a harckocsik és a páncél
törők legénysége itt is csak a 8,8 cm-es
légvédelmi ágyúkkal és a légierő segít
ségével tudta a szovjet harckocsikat
kilőni.
A szovjet hadiipar 1937-41-ben tel
jes titoktartás mellett nemcsak terve
zett, fejlesztett, hanem már 1940-től
gyártani kezdte az előbb említett harc
kocsitípusokat. Ugyanaz vonatkozik a

3. ábra: A Maybach HL 230 motor képe

kitűnő 7,62 cm-es Z iS z-3 páncéltörő
ágyújukra is, amelyhez képest a német
3,7 cm-es páncéltörő ágyú nagyon
gyenge volt és lövedékei lepattantak a
vastag páncélzaté T-34, KV-1, KV-2
harckocsikról. Csak az 5,0 cm-es Rhe
inmetall páncéltörő löveg volt megfe
lelő, de a KV-1 ellen még ez is kevés
volt, s a gyártott mennyiség elégte
lennek bizonyult.
A német hírszerzés a harckocsi- és
páncéltörőlöveg-gyártás (és a repülő
ipar) felderítése terén a háború kezde
tére teljes csődöt mondott. Hitler még
nem ismerve a T-34 szerepét, 1941
májusában már követelte egy nehéz
harckocsi rekordidő alatt megoldandó
sorozatgyártását. Hitler elnöksége alatt
értekezletet tartottak az OKW, az OKH
és a hadiipar képviselői, ennek össze
foglalóját Keitel tábornagy rögzítette
1941. november 14-én. Ezen Hitler ki
fejtette, hogy az orosz harctéren szer
zett tapasztalatok alapján a német
páncélelhárítás elmarad és kevéssé
hatásos a szovjettel szemben. Ezt a
hátrányt rövid időn belül be kell hozniuk

a németeknek, fölényben lévő harcko
csikkal és páncélelhárító fegyverekkel
kell rendelkezniük. Hitler sürgette a
gyártás egyszerűsítését, a tipizálást, a
motorok, sebességváltók, futóműele
mek és láncok lehetőség szerinti egy
ségesítését, és megállapodtak 4 harc
kocsitípus gyors fejlesztésében és
gyártásában. Ezek:
1. gyors felderítő harckocsi;
2. közepes harckocsi a Pz /t/alvázán;
3. nehéz harckocsi;
4. legnehezebb harckocsi.
A Panther és Tiger Itt még rivális tí
pusok voltak, egy ideig nem döntöttek a
sorrendről. Ezek a célok nem teljesül
tek, a kiírás 1941. június végén történt,
az első példány átadása 1942. április
20-án zajlott le, ez a véglegestől még
lényegesen eltért.
Végül a megrendelést több cég
kapta meg egy 3 0 -3 5 1tömegű új harc
kocsira. Ez volt a Tiger, melynek gyár
tásával a Henschel, a Porsche, a

Daimler-Benz és a MAN cégeket bízták
meg. Az eredeti megrendelés feltétele
volt, hogy a harckocsinak 1500 m-ről
minden szövetséges harckocsit le kell
küzdenie, minimum 40 km/h sebesség
gel kell haladnia és erős páncélzattal
kell rendelkeznie.
Henschel a D W -II harckocsit VK
3001 (H) (Versuchkonstruktion) néven
a megrendelés szerinti gyártási prog
ramra alkalmasnak tartotta. A futó
görgők felfüggesztése 7 helyen történt,
és torziós rugózást alkalmaztak. A ter
vezett löveg 7,5 cm-es L/48 (KwK)
ágyú volt, de technikai nehézségek és
a wolfram hiánya miatt nem került gyár
tásra. így a Rheinmetall cégnek a 8,8
cm-es U56 (KwK) harckocsiágyút kel
lett a toronyba építenie, de ezen löveg
alkalmazásával a toronyátmérőt meg
kellett növelni. Ezzel a teknő és vele
együtt a nyomtáv is szélesebb lett. Az
így kifejlesztett harcjármű valójában a
Vk 3001 (H) jelzéssel futott, a Henschel
cég pedig Tigemeк nevezte el.
Megjegyezhető, hogy később 2 db
Vk 3001 (H) alvázat mint felül nyitott
önjáró löveget felszereltek 12,8 cm-es
L/61-es ágyúval és a szovjet frontra
küldték ki kipróbálásra. Ezek minden tí
pusú szovjet harckocsit sikeresen le
küzdötték.
A Henschel céggel párhuzamosan
Porsche professzor is tervezett egy sok
technikai újdonsággal ellátott típust,
amely a 4501 (P) elnevezést kapta. A
meghajtást 2 db párhuzamosan szerelt,
V elrendezésű alumíniumblokkos dízel
motor végezte volna, egyenként 300
LE-vel. Nyilvánvaló volt, hogy a sok ne
hézséggel és hiánnyal küzdő német
hadiipar belátható időn belül ilyen harc
kocsimotor fejlesztését és gyártását
nem tudja teljesíteni. így egy meglévő
léghűtéses dízelmotort terveztek beépí
teni, amelyhez Porsche 50 db hidrauli
kus hajtóművet is rendelt, de ebből
csak 2 db készült el. Végül Porsche a
meghajtótengelyek elektromos moto
rokkal történő meghajtásával oldotta
meg a kérdést. Ezeket a léghűtéses dí
zelmotorokhoz kapcsolt elektromos ge
nerátor látta el árammal. A lánchajtómű
technikailag érdekes volt, de sorozat
gyártása nehézkes volt és a megoldás
harctéri alkalmazásra kevéssé volt al
kalmas, ami általában az egész konst
rukciót is jellemezte.
A toronyban 8,8 cm-es U56 (KwK)
harckocsiágyút alkalmaztak. Nagy ne
hézségek árán a Porsche 2 db prototí
pust készített, amelyek azonban soha
sem kerültek bevetésre. A gyártás elő
készületei során megmaradt 90 db al
vázat 8,8 cm-es, előbb említett típusú
harckocsiágyúval szerelték fel, a felé
pítmény változtatása mellett és Elefánt
(illetve nem hivatalosan Ferndinánd)
névre keresztelték. Ezeket a szovjet

1998/2 HADITECHNIKA 67

fronton Kurszknál, majd Olaszország
ban vetették be, ahol két év során meg
semmisültek. A megrendelés feladása,
1941 májusa óta, alig telt el egy év, és
mindkét típusból elkészült a prototípus.
A rövid határidő mutatja, hogy a sok
gonddal küszködő német had iip ar-ó ri
ási erőfeszítések árán - 1941 végén, il
letve 1942 elején milyen teljesítményre
volt képes. Ezt a műszakiak, techniku
sok, munkások éjjel-nappal végzett
szakértő munkája tette lehetővé. A két
prototípust Hitlernek 1942. április 20án, a születésnapján akarták bemutatni
a rastenburgi főhadiszálláson. A két
prototípus próbaüzemelését egy nap
pal előbb a Henschel művek részéről
Kurt Arnold főmérnök és Porsche sze
mélyesen végezte.
Mindkét típusnál több hiba fordult elő,
amit mindjárt kijavítottak. A tervezett
időpontban Hitlernek egyszerre mutat
ták be mindkét típust. A Porsche 1000
m-en 50 km/h-s sebességet, a Hen
schel 45 km/h-s sebességet ért el. Az
utóbbit 800 m után a motor felmelege
dése és a kigyulladás veszélye miatt
Arnold főmérnök leállíttatta. A próbán a
Henschel típus szerepelt jobban, s a je
len lévő Speer fegyverkezési miniszter
hozzájárult a tereppróbához. Az ered
mény a Henschel típusnak kedvezett,
mert a Porsche típus több hibája és bo
nyolultsága mellett kevésbé bizonyult
szériagyártásra alkalmasnak. A gyár
tási döntést - Speer javaslata mellett egy több hónapos, páncélostisztek által
végzett kipróbálás után hozták a
Henschel jármű javára. így a Henschel
Vk 4501 „H ” került gyártásba, típusne
vén: Sd. Kfz. 181 PzKpfw. VI Tiger IE.
. A Tiger E alig tért el a prototípustól, a
hátsó toronykiemelő csapot kikerülő,
többféle kivitelű, hátul elhelyezett két
külső rakodó-tároló doboztól eltekintve.
A kivitel követte a szabványos német
konstrukciós elveket, de a merőleges

5. ábra: A futógörgők elrendezése, a sraffozott példányokat a vasúti szállításhoz
leszerelték

falú torony és teknő már jelezte a né
met hadiipar nehézségeit. A teknő és
felépítmény hegesztett konstrukciójú
volt, függőleges páncéllemezek felhasználásával készült. A lemezeket ki
vágták és ezeket az összekötő dara
bokkal megerősítették. A teknő hom

loklemeze, a lövegtorony homlokle
meze és a lövegpajzs 1 0 0 mm vastag
volt. A teknő oldalfalai 80 mm-esek, a
hátsó zárólemez 80 mm, a teknő felső
fedőlemeze 25 mm vastag volt. A to
rony egy darab 80 mm-es hengerelt le
mezből patkó alakúra volt hajlítva. 1 0 0

1. sz. táblázat
A Sd. Kfz. 181 E Tiger I harckocsi műszaki adatai

Személyzet:
Méretek:
Hossz:
Szélesség:
Magasság:
Páncélzata:
Homlok:
Oldal:
Hátsó:
Felül:
Fegyverzet:
Lőszer-javadalmazás:

5 fő
8,241 m
3,705 m
2,88 m

100 mm
60 mm
80 mm
20 mm
1x8,8 cm KwK. 36 L/56 hk. ágyú
2x7,92 mm-es MG 34 géppuska
92 db 8,8 cm repesz/pc. gránát
az ágyúhoz
4500 db 7,92 mm-es géppuska
töltény
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Harci tömeg:
Láncszélesség:

56,9 t
terep:
725 mm
szállítás:
500 mm
Talajnyomás:
1,04kg/cm2
Motor:
Maybach HL 230 P45W12
12 hengeres benzinmotor
Motorteljesítmény:
700 LE/3000 f/min.
Teljesítmény/tömegarány: 10,6
Benzintank űrtartalma:
534 I.
Üzemanyag-fogyasztás: 100 km-re úton:
500 Ifölött
Max: sebesség: 40 km/h folyamatos menetben 20 km/h
Hatótávolság (úton):
kb. 100 km
Gázlóképesség:
1,22 m (az első 500 jármű egy része
vízátkelö berendezéssel 3,96 m)
Szabad hasmagasság:
0,43 m
Árokáthidaló képesség:
1,80 m
Lépcsőmászó képesség: 0,80 m

8. ábra: A meghajtó lánckerék és
futógörgők

8. ábra: Jelzések elhelyezése. A vezető előtti front- páncéllemezen középen a
nehézharckocsi-zászlóalj jelzések vannak rombuszba foglalva, ill. figurával. A jármű
bal szélén a hadosztály jelvénye van felfestve. A toronyszám vagykicsi, vagy nagy
méretű, hátul a szerelékes dobozon is feltüntetik. A lövegcsövön a kilőtt harckocsik
csíkjai szerepelnek. A rajz lövege és a 312-es szám Wittmann harckocsiját ábrázolja
(Tamiya Со.)

mm-es homloklemeze a löveggel
együtt mozgott. A Tiger belsejét 4
részre osztották: vezetőtér, lövész rá
diókezelőtér, torony-küzdőtér (parancs
nok, töltő és lövész) és motortér. A ve
zető és a rádiókezelő között elöl építet
ték be a hajtóművet, míg a motor hátul
helyezkedett el. A vezető a menetirány
szerinti bal oldalon ült, a fél kormányke
rék mögött, amely hidraulikus kor
mányrendszert működtetett. Félauto
mata váltóművet alkalmaztak, 8 előreés 4 hátrafokozattal, amelyek elővá
lasztókarral voltak kapcsolhatók. A
kapcsolás olajnyomással történt. A
kormányzás olajnyomással működtetett
lamellás kuplunggal történt. Ennek
esetleges meghibásodása esetén volt
két kar, amelyek működtették a tárcsa
fékeket is. A vezető kilátó-védőlemeze
függőlegesen nyílott, a frontlemezen
belülről kézi kerékkel működtetve. A lövész/rádiókezelő az előrészben, a me
netirány szerinti jobb oldalon ült, és ke
zelte a 7,92 mm-es MG 34 forgatható,
fészkes gömbcsuklóban (Kugelblende)
elhelyezett géppuskát. A rádiókészülé
ket a kezelő bal oldalán, a sebesség-

váltó szekrény fölé helyezték el. Az
erős tornyot egy széles, 1,85 m át
mérőjű toronygyűrűre helyezték. A 8 ,8
cm-es L/56 KwK 36 löveg hátsó zárszerkezete a torony közepéig terjedt és
hosszirányban kétfelé osztotta tornyot.
Az irányzó a torony bal első oldalán ült
és kezelte a T2Ftípusú binokuláris cél
zótávcsövet, amely a lövegpajzson
levő két furaton keresztül működött. A
célzótávcsövet később monokulárisra
cserélték ki, így egy furatot alkalmaztak
a lövegpajzson. A torony vízszintes
irányú mozgását hidraulikus erőátvitel
végezte, szükség esetén a finomállítást
kézi kerékkel végezték, a löveg függő
leges állítása áttételes kézi kerékkel
történt. A torony számjegyes indikátora
az óramutató járásának megfelelően
1 - 1 2 részre volt beosztva, ennek segít
ségével történt a célkeresés a parancs
nok szóbeli utasítása szerint. A harcko
csiágyú töltője az ágyú jobb oldalán ült,
a parancsnok a torony bal hátsó ré
szén, a parancsnoki kupola alatt, ame
lyet előbb 5 db, majd 7 db prizmás kilá
tónyílással látták el, amelyek 360°-os
körbelátást biztosítottak. A zárófedél

eleinte kör alakú, reteszelhető, csukló
sán felfelé nyíló, kerek kivitelű volt. A
későbbi típusoknál oldalra csúsztatható
volt, mint a Pantheré, és félkör alakú ív
került a toronyra a légvédelmi gép
puska felhelyezésére. A toronyra belül
a parancsnok számára felszereltek
egy indikátorgyűrűt, amely - a harcko
csiágyú számjegyes indikátorának
megfelelően - óraszámozással, 1 - 1 2
jellel volt ellátva és teljes szinkronban
volt a toronyban lévő ágyú órahelyzeté
vel (ez megkönnyítette a parancsnok
és irányzólövész között a célmeghatá
rozást). A parancsnoki toronyba 1 m
alapú távmérőt és süllyeszthető ollós
távcsövet is lehetett szerelni. A főfegy
verzet KwK 36 L/56 típusú harckocsi
ágyú volt, melynek nagy tömege miatt
a könnyebb emelést egy kiegyenlítő
rugó segítette, amely a torony belső
jobb oldalán lévő hengeres hüvelyben
volt elhelyezve. A löveg elsütése az
ágyú áttételes kézi kerekére szerelt
elektromos kapcsolóval történt, amelyet
az irányzólövész kezelt. A lőszer a
teknő rakodóterében, alul, ládában, az
oldalfalakon körül tartókeretekben volt
elhelyezve: összesen 192 db repesz és
páncéltörő gránát az ágyú részére. Má
sodfegyverzetként 2 db 7,92 mm-es
MG 34 géppuska szerepelt, összesen
3920 tölténnyel. Az egyik géppuska a
teknő homlokpáncélzata mögé, a má
sik a lövegpajzsba, a löveggel párhuzamosítva volt szerelve. A kezelőlegény
ség védelmére 9 mm-es Mp 40
Schmeisser géppisztolyok voltak a
küzdőtér belsejében keretre helyezve.
Ezekkel a torony kilövőnyílásaiból lehe
tett tüzelni, amelyek a torony hátsó ol
dalrészén voltak, kétoldalt. Később a
jobb oldali kilövőrés széles, kerek, le
felé nyíló, csukós búvónyílássá (vészki
járat) alakult. A torony tetején (jobb ol
dalán) volt egy téglalap alakú, alulról
fölfelé nyíló, reteszelhető ajtó a töltőke
zelő részére. A toronyra kétoldalt 3 db
NbK 39-es ködgránátvetőt szereltek fel.
Ezt a kezelőszemélyzet kívülről töltötte
fel és belülről indította.
(Folytatjuk)

Rigler József
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Űrtevékenység

Korona - az első amerikai felderítő műholdcsalád
II. rész
Bonyodalmak a szerkezet meghatározása körül
A Korona-program elkezdésére vonatkozó elnöki döntés
mindössze nyolc héttel az elnök Külföldi Hírszerző Szolgá
lat Tanácsadó Testületének 1958-as jelentése ajánlásának
kézhezvétele után született. A cél a 7,5 méteres vagy an
nál is jobb fotografikus felbontás megvalósítása volt, keve
sebb mint egy év alatt, már létező technikai megoldásokra
alapítva. Más programok ígéretes elemeit - a gyorsabb
megvalósítás érdekében - szükség szerint átvették. A kez
deti elképzelések szerint a Korona ideiglenes rendszer lett
volna. Mint később kiderült, ez az ideiglenesnek tervezett
rendszer vált az amerikai hírszerzési információk legfőbb
forrásává és a nemzetbiztonsági politika alakításának alap
jává az elkövetkező 12 évre. A Samos-programot a Fehér
Ház és a Védelmi Minisztérium néhány évvel később
törölte.
Bissei a légierő dandártábornokát, Osmand Ritlandot vá
lasztotta helyettesének. Együtt dolgoztak az U -2 terveze
ten, s a lehető legteljesebb mértékben megbíztak egymás
ban. A Korona-program központját, körülbelül öt légierő
tiszttel, Los Angelesben alapították 1958 elején, Lee Battle
ezredes irányítása alatt. CIA-tisztek kis csoportja segítette
őket, John Paragonsky vezérletével, aki közvetlenül Bisselnek tett jelentést. Paragonsky csoportjának első feladata
az volt, hogy meghatározza a konstrukciót és kiválassza a
kivitelezőt - az elképzelések megvalósítása érdekében.
A felderítéshez megfelelő orbitális pályát már korábban
meghatározták. Észak-déli repülési iránnyal számoltak, a
Napra pozicionálva. Az egyes mesterséges holdak pályá
jának hajlásszögét 60-tól 1 0 0 fokig határozták meg (az
Egyenlítőhöz mérve), alkalmazkodva a mindenkori feladat
hoz, a szatellitek pályája azonban a legtöbb esetben a 80
fokos pályahajlási szöghöz esett közel. A pályák alakja kö
zel kör volt, legkisebb magassága pedig körülbelül 160 km.
A legnagyobb pályamagasságot 400 km-ben maximálták,

1. ábra: Egy amerikai Thor IRBM rakéta készültségben egy
Nagy-Britanniában lévő RAF-bázison 1959-ben
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abból a célból, hogy a keringési idő majdnem pontosan 90
perc legyen. Miközben a Föld elfordult az így meghatáro
zott pálya alatt, mindig újabb és újabb napkelte virradt fel a
sikeresen teljesített keringés után. A kihívás lényege abban
állt, hogy a Korona műholdat fel kellett juttatni erre a pályá
ra, s begyűjteni az elkészült filmet.
A tervezők úgy határoztak, hogy a Thor közepes hatótá
volságú ballisztikus rakétát használják a hasznos terhet pá
lyára állító hordozórakéta-rendszer első fokozataként. A
Thor rakéta 1957 óta állt sikeresen szolgálatban, s akkori
ban nagy számban gyártották. Egyfokozatú rakéta volt, tü
zelőanyagként pedig folyékony oxigént és kerozint égetett.
Egyetlen hajtóműve 82 tonnás tolóerőt szolgáltatott tenger
szinten. A Douglas Aircraft vállalat építette, mely cég
később a Korona-csoport szerződéses partnerévé vált.
Úgy tervezték, hogy Nagy-Britanniában is létrehoznak egy
indítóállást. A legjelentősebb Tóor-starthely azonban Point
Arguellóban, Kaliforniában épült fel, ahonnan közvetlenül
lehetett poláris pályára állítani hordozóeszközöket, ellentét
ben Floridával, ahol a biztonsági követelmények behatárol
ták az indítás szögét.
A Thor rakéta 112 km-es magasságban ég ki - jóval ala
csonyabban, mint a szükséges orbitális magasság. Ezért
egy további fokozatra volt szükség a Korona pályára állítá
sára. Az Agena rakétafokozat fejlesztése a Lockheednél
akkor már két éve zajlott, de repülés közben még sohasem
próbálták ki. Átmérője 1,52 m, hossza 5,0 m volt és 7360
kg tolóerőt adott hidrazint és nitrogén-tetraoxidot égető haj
tóműve. Az Agena rakétafokozat felhasználása bizonyult a
leglogikusabb lépésnek a szükséges további hajtóerő for
rásaként, a Lockheed így másodikként belépett a gyártó
vállalatok sorába.
Egy másik fontos döntés meghozatalára is sor került eb
ben az időben, így az Agena lényeges áttervezése vált
szükségessé. Bissei és Ritland úgy határozott, hogy egy
beépíti a második fokozatot az űreszközzel. Ez azt jelentet
te, hogy a kamera és a filmet visszahozó rendszer össze
kapcsolva marad az Agena rakétafokozattal jó néhány na
pon, sőt, olykor heteken át. A kiürült Agenát precíz helyzet
beállító eszközökkel, energiatelepekkel, valamint hasznos
terhet védő hővédő berendezésekkel kellett felszerelni. A
kamerarendszer így a tervezés kritikus tényezőjévé vált,
meg kellett határozni, hogy nézzen ki az átdolgozott Age
na.
A legfontosabb döntés, mellyel Bisselnek és Ritlandnek
szembesülnie kellett, a használandó kamera kiválasztása
volt. Rand és a Lockheed már végzett bizonyos kísérlete
ket filmek befogása terén. Az ő megközelítésükben egy
tengelye körül megpörgetett űreszköz szerepelt, meg
könnyítve a helyzetbeállítást, s egy térképező kamera. Az
optikát egy 15 cm fókuszú, a Fairchild által gyártott lencse
jelentette volna, azonban az orbitális pályán jelentkező
mozgások kompenzálása nélkül.
A felderítő optikák tervezésében gazdag tapasztalatok
kal rendelkező csoport akkoriban vált meg a Boston Egye
temtől és alakította meg az Itek vállalatot. A csoport pano
ráma-kamera alkalmazására tett javaslatot, forgó teleszkóp
felhasználásával, mely több mint hetven fokos, állandó nyí
lásszöggel rendelkezett volna. A tervek szerint a kész be
rendezés majdnem tisztán mechanikus eszköz lett volna, a
panomára-kamerára alapozva, melyet a csoport már ko
rábban is használt ballonokról történő légi felderítések al
kalmával. A Koronára vonatkozó terveik egy 60 cm-es fó
kusztávolságú, f-5 Tessar optikáról szóltak. Keskeny rést
építettek a fókuszpont távolságában a teleszkóp elé. A fil
met egy henger felületére fixen rögzítették, s a rés mozga
tásával lehetett újabb és újabb felvételeket elkészíteni. 160
km-es magasságról az elforduló teleszkóp egy 16x193 kmes területet tudott volna lefotózni egy szimpla felderítési

3. á b ra : A 3 g y o rs ító ra k é tá v a l s z e re lt TAD Thor-Agena-B
h o rd o z ó ra k é ta s z é le s o rrk ú p p a l a v a n d e n b e rg l b á zis o n
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4. á b ra : A Discoverer-13 és 14 m ű h o ld a k v is s z a té rő k a p 
s z u lá ja ; 1 - s z ín je lz ő ; 2 - v is s z a té rő e g y s é g b u rk o la ta ;
3 —v é d ő b u rk o la t; 4 - ve z é rlő e g y s é g ; 5 - m é rő m ű s z e 
re k; 6 - villa n ó lá m p a ; 7 - h á ts ó b u rk o la t; 8 - p iro p a tro n
a z e g y s é g le v á la s z tá s á ra ; 9 - a z e jtő e rn y ő ta rtá lya ; 10 e jtő e rn y ő ; 11 - s ta b iliz á ló fú v ó c s ö v e k ; 12 - h a jtó m ű ; 13
- ra k é ta fú v ó k a ; 14 - g y ú jtó b e re n d e z é s ; 15 - a s ta b ili
z á ló ra k é tá k ü z e m a n y a g ta rtá ly a
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I
5. á b ra : A Fairchild C -1 19 s z á llító g é p á lta l v o n ta to tt k á b e le k
re tu s á lt k é p e a C s e n d e s -ó c e á n fe le tt

6. á b ra : E g y g y a k o rló e lfo g á s a C s e n d e s -ó c e á n fe le tt e g y
m á s ik g é p rő l le d o b o tt k a p s z u la -m a k e tta l

művelet során. A film betelte után a henger kicsit elmozdult
előre, hogy még exponálatlan filmet helyezzen a rés látó
szögébe, s kezdődött minden élőről. A berendezés egy
mechanikus mozgáskiegyenlítő rendszert tartalmazott normális magasság és sebesség esetére. A teleszkóp len
cséi közel estek az optikai törésmutató határához, ezért ki
váló minőségű üveget igényeltek.
Az Itek kamera optikai felbontási képességének kihasz
nálásához nagyon finom szemcsézettségű filmre volt szük
ség. Az Eastman Kodak vállalat már korábban ki is fejlesz
tett ilyen minőségű filmet az U -2 program számára. A Ko
rona-terv részére kifejlesztettek egy acetát alapú, 70 mm
széles, 0,76 mm vastag filmet. A filmet viszonylag lassan
továbbították, azonban milliméterenként 280 különálló pon
tot volt képes rögzíteni a célterület felett, erős kontrasztok
esetén. Kettő az egyhez kontraszt esetén a felbontás 170
pont volt milliméterenként. Összehasonlításul jegyezzük
meg, hogy a második világháborúban használt legjobb fel
bontású film 50 különálló pontot tudott rögzíteni milliméte
renként.
Már a tervezés kezdeti szakaszában tisztában voltak ve
le, hogy az atmoszferikus szcintilláció határt szab a lehet
séges felbontásnak. A mozgásból adódóan egy-két szög
perces hibát mértek csillagászati távcsövek segítségével.
160-300 km-es távolságra fényképezve, a mesterséges
hold forgó mozgásából adódóan, további 0,9-1,2 méteres
felbontási hiba keletkezik. Az elemzők azonban hamar rá
jöttek, hogy a levegő remegéséből adódó felbontási hibát
nagymértékben csökkenteni lehet, ha a fényképezés során
kikerülik a turbulens régiókat, ellentétben a felderítő ballo
nokkal, melyeket pontosan ilyen légörvényekbe küldenek.
A választott kamera nagymértékben megnövelte az Аде
на rakétafokozat tömegét. Ez akkoriban történt, amikor az
Egyesült Államok még kevés tapasztalattal rendelkezett
ilyen berendezések építése terén, s a tapasztalatok hiánya
számos fejlesztésbeli problémához vezetett. A panoráma
kamera beépítése szükségessé tette az űreszköz három
tengely mentén történő stabilizálását. Giroszkópokat hasz
náló stabilizáló rendszert, infravörös horizontfigyelőt és a
hideg gázáramlásokat érzékelő berendezést fejlesztettek
ki, és további fejlesztések eredményeként sikerült elérni,
hogy 0 , 2 fok pontossággal állítsák be a mesterséges hol
dat a három tengely mentén - bólintó, oldalazó és pörgő
mozgások segítségével. A földfényképező kamerák pontos
helyzetbeállítását minden egyes fotósorozat elkészítése
előtt elvégezték a csillagos háttérre és a Föld horizontjára
orientáltan. A Korona-program számára kifejlesztett Agena
hordozórakéta-fokozatot három évtizeden keresztül hasz
nálták.

A film kapszula befogása
A Korona-program keretében oldották meg először, hogy a
kapszula visszatérjen a világűrből. A nagy hatótávolságú
rakétához már korábban kifejlesztettek olyan, a visszaté
réskor elégő orrkúpot, mely képes elviselni a ballisztikus
pályán az atmoszférába merüléskor jelentkező erőteljes
hőhatásokat. A Korona-terven dolgozó fizikusok számára
egyértelmű volt, hogy a hőterhelés jelentősen kisebb lesz,
hiszen a visszatérési pálya jóval laposabb lesz a balliszti
kus pályához képest. A General Electric vállalat már ren
delkezett ezzel a technikával, fel is kérték a Korona műhold
visszatérő kapszulájának megtervezésére. A kapszula leg
fontosabb része egy orsó volt, ide tekeredett fel az Itek ka
mera által exponált 70 mm-es film.
A fényképezési feladatok elvégzése után az Agenát újra
tájolták, azért, hogy a filmkapszula az orbitális pálya irányá
hoz képest 1 2 0 fokos szögben lefelé mutató pályára kerül
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jön. A visszatérő görbe vonalát úgy határozták meg, hogy
a lehető legkevesebb fékezési impulzusra legyen szükség.
Ugyancsak a visszatérő pálya meghatározásának köszön
hetően a kijelölt fogadási területen várakozó repülőgépeket
nem befolyásolták a kapszula visszatérése közbeni siklá
si egyenetlenségek. A siklási pálya végén a kapszulát levá
lasztották az orrkúpról és megpörgették, hogy helyzetsta
bilitást adjanak neki. Ezután egy szilárd rakétafokozat kap
csolódott be, s adott másodpercenként 390 méteres impul
zust. Ez elegendő volt ahhoz, hogy a kapszula visszatérjen
a 15-20 km-es magasságba, miután a Föld negyedrészét
megkerülte.
A visszatérési műveletek megkezdéséért egy mikrohul
lámú jelet bocsátottak ki az Agena felé, amint az átrepült
az Északi-sark felett. Ha a siklási szakasz a terveknek
megfelelően zajlott, a kapszulát Hawaii közelében fogták
be, egy 240x640 km-es területen. A visszatérés során a
maximális hőterhelés 105 km-es magasságban jelentke
zett, a megsemmisülő hővédő pajzs ekkor mintegy 2 2 0 0
°C-ra melegedett. Amint a kapszula elérte a 15 km-es ma
gasságot, ejtőernyő nyílt ki és lelassította az űreszköz sik
lását 10 m/s sebességre. A légierő C -1 19-esekből álló ra
ja emelkedett fel Hawaiiról a levegőbe, hogy befogja a le
begő kapszulát. Minden egyes repülőgép hosszú nylon
hurkot vontatott, a személyzet ezek segítségével próbálta
elkapni az ejtőernyőt, s annál fogva behúzni az egész be
rendezést a repülőgép belsejébe. Hajókat és helikoptere
ket is kivezényeltek a kapszula befogására arra az esetre,
ha a szállító repülőgépek elvétenék a manővert és a kap
szula esetleg belehullna a tengerbe.

Fejlesztési problémák
Egy háromoldalas, 1958. április 25-re datált közlemény be
számol a meghozott merész döntésekről. Az alrendszere
ket a technikusok és a mérnökök erős nyomás alatt, hábo
rús körülményeknek megfelelő helyzetben építették meg.
A kamerát és a filmet egy különleges műhelyben integrál
ták az Agena rakétafokozathoz Palo Altóhoz közel, Kalifor
niában. A elkészült űreszközt ezután a légierő vandenbergi bázisára vitték, ahol összeillesztették a Thor és az Age
na rakétafokozatokat.
Az első indításhoz minden készen állt 1959. február 28án, kevesebb, mint tíz hónappal a fejlesztésre vonatkozó
döntés megszületése után. A start sikertelen volt, mert az
Agena rakétafokozat korábban gyújtott be, s ezzel a Thor
rakétát is tönkretette. Az elkövetkező 11 indítás szintén si
kertelen volt. Szükséges megjegyezni, hogy az Egyesült
Államok semmiféle tapasztalattal nem rendelkezett műhol
dak fejlesztése terén 1958 előtt. A munka úttörő jellege ve
zetett a Korona-program kezdeti kudarcához, mint ahogy
az 1958-as Nemzetközi Geofizikai Évre kifejlesztett Vangu
ard rakéta is kész nemzeti csőd volt. A Thor és az Atlas ra
kéták szintén számtalan problémát okoztak alkalmazásuk
kezdetén. Később a Titan rakétával kapcsolatos gondok
kerültek a középpontba. A Centaur rakétafokozattal kap
csolatos szintén súlyos nehézségek merültek fel, nem is
beszélve a Ranger rakéta holdkutatási kudarcáról.
További nehézséget jelentett a filmkapszula eljuttatása a
kijelölt befogási területre. Az első évben (1959) két lénye
gében sikeres repülés alkalmával a kapszulák messze tá
vol tértek vissza a kijelölt helytől, így befogásuk lehetetlen
né vált: egyikük a Norvégiához tartozó, attól északra fekvő
Spitzbergák közelében ereszkedett le, a másik az Antarktiszon. Ráadásul az acetát alapú film merevvé vált a vi
lágűrben, és számos alkalommal darabjaira töredezett.
Szerencsére az Eastman Kodak kifejlesztett egy poliészter
alapú filmet, így sikerült orvosolni ezt a hiányosságot.
Ä legnagyobb nehézség, amivel a Korona-csoportnak

8. á b ra : A Discoverer-14 le 
s z á lló ta rtá ly á n a k e lfo g á s a a z
ű rb ő l tö rté n ő vissza té ré s után.
A z e ls ő e lfo g o tt ű rb ő l vis s z a 
té rt o b je k tu m (Nat. G eo)
9. áb ra : A v o n tato tt 4 k á b e l k ö z ü l
a m á s o d ik fogta m e g a z e jtő 
e rn y ő zsin ó rza tá t, a fé k e rn y ő
b e csu kó d o tt és a g é p fe d élzeti
s z e m é ly z e te k e z d i c s ö rlő z n i
(N at. G eo)

10. á b ra : A 3 8 kg -o s ka p szu lá t,
a m e ly n e k a ra n y h ő v é d e lm i
b e v o n a ta volt, 2 5 9 0 m m a g a 
sa n v o n ta tjá k a C s e n d e s -ó c e 
á n felett, m ög ö tte a ta rta lé k e l
fo g ó C -1 19 re p ü l

szembesülnie kellett, a minél gyorsabb, újabb és újabb fel
bocsátásokra irányuló állandó nyomás volt. Ez abból adó
dott, hogy mindenekfölött álló létkérdés volt a Szovjetunió
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rakétafejlesztési programjáról információkat szerezni - in
formációkat, melyek kizárólag a világűrből voltak megsze
rezhetők. Az első évben havonta egy indításra került sor
átlagosan, a súlyos technikai problémák ellenére. Ez a rö
vid időszak nem volt elegendő arra, hogy elemezzék és
meghatározzák a hibák pontos forrását, mielőtt a követ
kező indításra sor került. Éppen ellenkező volt a helyzet,
mint az űrrepülőgéppel, amikora Challenger 1986-os bal
esete után az űrsikló flotta a földre volt kényszerítve majd
nem három évig. Erre a luxusra nem nyílt lehetősége a Ko
rona- programon dolgozó kutatóknak.
A problémák jelentős részét az okozta, hogy a program
nak igen szűk súlyhatárok között kellett megvalósulnia,
emiatt csak kevés műszer volt felhasználható. Ez azt jelen
tette, hogy a mérnököknek messze nem állt rendelkezé
sükre elegendő diagnosztikus adat, hogy a felmerült gon
dokat bizonyossággal tudják kiküszöbölni. Minden alkalom
mal egyszerű volt a választás, filmet küldjenek fel, vagy
műszert. Majdnem mindig a filmet választották. Figyelem
re méltó, hogy bár Bisselre és Ritlandra ennek érdekében
igen súlyos nyomás nehezedett, a hibák ellenére Eisenho
wer támogatását továbbra is élvezték.

Behatás a hírszerzésre

11. á b ra : A z e lfo g ó re p ü lő g é p b e c s ö rlő z i a m e g fo g ó
k á b e lb e n rö g z íte tt k a p s z u lá t (N at. G eo)
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A Korona-13-aX 1960. augusztus 10-én indították, ez volt
tulajdonképpen az első sikeres start. Sajnos filmet nem vitt
magával, ugyanis a program irányítói úgy döntöttek, hogy
a teljes hasznos terhet diagnosztikus mérőberendezések
töltsék ki. A Korona-14 egy héttel később indult, s közel 10
kg filmmel tért vissza, miután 17-szer elrepült a Szovjetu
nió és Kína fölött. Ez a vállalkozás az adatok egész garma
dájával szolgált, és sokkal jobb lefedést adott, mint az
összes korábbi U -2 repülés kombinációja. A politikusok és
hírszerzési elemzők számára minden bizonnyal olyan je
lentőséggel bírtak e felvételek, mintha valaki erős reflektorfényt gyújt egy sötét raktárhelyiségben. A Korona-fényké
pek nyomán igen gyorsan létrejött egyfajta hidegháborús
döntésmechanizmus, hasonló ahhoz, mint ami az
elemzőknek annak idején segített a német titkos kódok fel
törésében.
A CIA Központ Nemzeti Hírszerzési Hivatalának vélemé
nye volt a döntő a védelmi erők és a támadó erők struktú
rájának tervezésében. A Korona sikerét megelőzően
ezek az elképzelések tele voltak bizonytalanságokkal és
nézeteltérésekkel. A korábbi, igen kevés, bizonyító erejű
adatból a háborúpártiak (héják) számára az derült ki, hogy
a szovjet fenyegetés jelentős, míg a háborúellenesek (ga
lambok) számára ugyanezen források elemzése éppen az
ellenkezőjét jelentette. A műholdfelvételek özönének meg
indulásától kezdve ezek a bizonytalanságok gyökeresen
megváltoztak. Ettől fogva csak igen kis nézeteltérés volt a
szovjet bombázók és rakéták számát illetően. Hat hónap
pal az első sikeres repülés előtt a Nemzeti Hírszerzési Hi
vatal 140-200 darabra becsülte a szovjetek által telepí
tendő interkontinentális rakéták számát, 1961-re. E becs
lések 10 és 25 közé estek vissza nem sokkal az első sike
res repülés után, 1959 februárjában. Kennedy elnök belát
ta, hogy az Egyesült Államok jóval előbbre tart, s hogy fe
leslegesen rémítgette önmagát. A mesterséges holdak
fényképfelvételei eloszlatták a kétségeket és a bizonytalan
ságokat. Legalább ilyen fontos volt az a körülmény, hogy
bárki képes volt megérteni és értékelni a fényképfelvétele
ket. Az elemzők és az elnökök egyaránt fel tudták ismerni
a hatalmas létesítményeket és meghozni saját döntéseiket.
Amint a rendszer folyamatosan, havonta szolgáltatta az
újabb és újabb adatokat, a fényképelemzőknek teljes rálá
tása nyílt a helyzetre. A felvételeket összehasonlították

U-2-es repülőgépek szórványos bevetései során szerzett
felvételekkel. A CIA erőteljesen szorgalmazta a fénykép
elemzők számának növelését. Az akkori csoport alakult új
já a washingtoni központú Nemzeti Fényképelemző Köz
pontként. Ezzel egy időben kezdődtek meg a munkálatok
olyan automata alakzatfelismerő fényképelemző gépek kifejlesztésére, melyek a fényképelemzők munkáját könnyí
tik meg (ezek a berendezések manapság az egészségügy
területén használatosak az emlőfelvételek kiértékelésé
hez).

Fejlesztések
A Korona műhold fejlesztésének első két éve nagy kitartás
ról tesz tanúbizonyságot, hiszen ismétlődő kudarcok vezet
tek végül is a fantasztikus sikerhez. A kezdeti idők nehé
zségei ellenére a program végül stabilizálódott és folyama
tossá vált. A Thor és az Agena rakéták terhelhetősége fo
lyamatosan nőtt, nagyobb tartályokat építettek beléjük, va
lamint szilárd gyorsítórakétákkal szerelték fel őket. A na
gyobb hasznos teher miatt növelhették a film tömegét, a re
pülési időt pedig ki tudták terjeszteni tíz napra. Amikor a ra
kéta emelőképessége a szükségesnél is jobb lett, egy má
sodik kamerát is felszereltek sztereoszkópikus felvételek
készítése céljából.
A kezdeti időkben használt kamerát továbbfejlesztették
egy Petzval 1-3,5 lencse alkalmazásával. Az Agena hely
zetbeállító rendszere is fokozatosan fejlődött. Ezeknek a
fejlesztéseknek köszönhetően a felbontás a kezdeti 7,5
méterről 1,8 méterre nőtt. Az aktív helyzetbeállító rendszert
kibővítették horizontfigyelő, csillagtájoló és képmezőszerkesztő kamerával, melyek az űreszköz pillanatnyi helyze
tét is folyamatosan rögzítették a képelemzők későbbi hasz
nálatára. Színes és infravörösre érzékeny filmeket is kipró
báltak, de ezek nem növelték a hírszerzési információk ér
tékét a fotófelderítéshez képest.
A befogási technikák is tökéletesedtek, és igen ritka ese
ménynek számított egy filmkapszula elvesztése. Az egyes
repülések során alkalmazott filmkapszulák száma kettőre
növekedett, így az egyik betelt filmkapszulát vissza lehetett
hozni a Földre, miközben a mesterséges hold folytatta a
felvételek készítését az orbitális pályán.
A Korona-programnak 1963-ban igen komoly kihívással
kellett szembenéznie. A visszaérkezett filmek egy része
teljesen túlexponált volt - erős fényt kapott. Úgy ítélték
meg, hogy ennek oka a Korona szerkezetéből adódik. Al
bert Wheelon rábeszélte Sydney Drellt, hogy hagyja el a
Stanford Egyetemet és vállalja el egy mérnökökből és tu
dósokból álló csoport vezetését a probléma megoldására.
Az Itek mérnökeivel karöltve végigkövették az összes le
hetséges hibát a hajtóművek véletlenszerű gázkiáramlásá
tól a filmet továbbító gumigörgőkig. A légüres térben vég
zett tesztek és a gumigörgők anyagának gondos megvá
lasztása a hiba megoldásához vezetett kevesebb mint egy
éven belül.
Ez volt az a pillanat, amikor fiatalabb, második generáci
ós tudósok is bekapcsolódhattak a munkálatokba. Drell,
Richard Garwin, William Perry, Joseph Shea és Frank
Lehan tevékenysége rendkívüli mértékben hozzájárult a
következő három évtized valamennyi felderítési program
jához.

A következő lépések
Amint sikerült megbízhatóvá tenni a Korona-programmal
kapcsolatos tevékenységet, a CIA megtette a továbblépés
hez szükséges teendőket. Nyilvánvalóvá vált, hogy a fény
képelemzők számára igen nagy nehézséget jelent a beér
kező hatalmas mennyiségű 70 mm-es filmen megtalálni a

szóba jöhető stratégiai célpontokat. A. Wheelon a Drell ál
tal vezetett csoporthoz fordult a probléma megvizsgálása
céljából, s két kérdést intézett hozzájuk: mekkora felbontás
szükséges a fényképelemzők számára, hogy megtalálják
és azonosítsák a stratégiai fontosságú pontokat nappali
fényviszonyok között; a Korona képes-e ennek a feladat
nak az ellátására, vagy új rendszer fejlesztését kell meg
kezdeni?
A kérdést úgy közelítették meg, hogy az U-2-sek által
készített nagy felbontású felvételeket szimulált műholdas
felvételekké alakították át, majd átadták őket a fényképe
lemzőknek, hogy azok megvizsgálhassák, miként változik
a felismerhetőség a felbontás növekedésével. A tapaszta
latok Wheelon nézetét támasztották alá, aki további fejlesz
téseket javasolt a felbontás javítása terén. A Drell-csoport
annak a véleménynek adott hangot, hogy a Korona-rend
szert hiába próbálják tökéletesíteni, az elvárt felbontás nem
érhető el vele. A Korona-rendszernek megvoltak a maga
korlátái.

Sebezhetőség
Wheelont és kollégáit az első naptól kezdve foglalkoztatta
a Korona sebezhetőségének kérdése. Hamar felismerték,
hogy a szovjetek minden nehézség nélkül lokalizálhatják
ezeket a mesterséges égitesteket és meghatározhatják pá
lyájukat. Nemzetközi egyezmények kényszerítették az
Egyesült Államokat valamennyi rakétaindítás bejelentésé
re - még akkor is, ha ezek célját nem ismertették. Az Age
na rakéta négy sávon sugározta mikrohullámú jeleit a 137től a 2500 MHz tartományban. Ezek a jelek telemetrikus
adatokat szolgáltattak, de ugyanezt a hullámsávot használ
ták a földi állomások is az űreszközök követésére. Teljesen
egyértelmű volt, hogy a szovjetek is képesek voltak hason
ló módon követni ezeket az űrvállalkozásokat, pontosan
ugyanezeket a jeleket használva, és valószínűleg pályáikat
is ismerték.
Igen könnyű dolog egy mesterséges égitestet elpusztíta
ni alacsony Föld körüli pályán, ha valakinek ez a szándé
ka. Az Egyesült Államok két műholdelhárító rendszert épí
tett ki a Csendes-óceán térségében 1963-ban, s tartotta
őket készenlétben majdnem tíz éven át. Az egyik fő fegy
verzetét a Nike-Zeus műholdelhárító rakéták rendszerére
alapozták és a Kwajalein-szigetre telepítették, az óceán
nyugati részén. A másik bázis fő fegyverzete Thor közép
hatótávolságú ballisztikus rakéták rendszere volt, ezt a
Johnson-szigetre telepítették, Hawaiitól 1100 km-re délnyu
gatra. Mindkét rendszerrel kapcsolatban az volt az elkép
zelés, hogy ha esetlegesen egy szovjet műhold túl közel
repülne el ezen szigetek felett, akkor el kell indítani ellene
a nukleáris robbanófejjel felszerelt rakétákat. A szovjetek
nukleáris robbanófejjel felszerelt műholdelhárító rakéták
egységeinek tucatjait telepítették Moszkva köré, és szá
mos kísérleti tereppel rendelkeztek a Balhas-tó környékén,
Kazahsztánban. Az Egyesült Államokban felismerték,
hogy ezeknek a rendszereknek legfőbb feladata a Korona
mesterséges holdak kiküszöbölése. Ha így tettek volna, az
Egyesült Államoknak minden erejével azon kellett volna
lennie, hogy ezt megakadályozza, hiszen ebben az eset
ben a szovjetek tevékenysége teljes mértékben titokban
maradhatott volna, mint ahogy az megtörtént 1960 előtt.
Később felismerték, hogy az alacsony pályán mozgó
mesterséges hold elpusztítása nem igényel nukleáris fegy
vereket. Mivel ezek az űreszközök körülbelül 27 000 km/h
sebességgel mozognak a Föld körül, elegendő valamit az
útjukba tenni, s az ütközés ereje elpusztítja őket. Az Egye
sült Államok növekvő félelemmel figyelte a szovjetek beve
tési próbáit egy ilyen co-orbitális műholdelhárító rendszer
rel, mely pontosan erre lett volna képes. Az elvégzett 22 -
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orbitális célpont elleni - kísérletből 11 volt sikeres.
A lehetséges védekezés széles skáláját tekintették át.
Felfúvódó csaliballonokat fejlesztettek ki védekezésül a
mesterséges hold számára. Az elképzelés alapjaiban hi
básnak bizonyult, ugyanis hamarosan nyilvánvalóvá vált,
hogy a csalicélpontok elhelyezését újra és újra meg kell is
mételni. Arra is történtek kísérletek, hogy a mesterséges
hold manőverezőkészségét növeljék, abból a célból,
hogy a védelmi berendezések fölé ne a várt időpontban ér
kezzen meg. A gyakorlati megvalósítás szempontjából ez
a megközelítés hajtóanyag elhelyezését igényelte a mes
terséges holdon, ami miatt a kamera elhelyezésének mód
jában is változtatásokat kellett volna eszközölni. Jelentős
pályamódosításra számottevő mennyiségű hajtóanyagot
kellett elégetni, hiszen a keringési sebesség igen nagy volt.
Ilyenfajta korrekciót legfeljebb egyszer vagy kétszer lehe
tett volna csak végrehajtani, így hát különösebben nem vé
dett egy eldöntött támadás ellen.
Ezeket az elképzeléseket nem valósították meg, elsősor
ban azért, mert igen jelentős hasznos teher pluszt igényel
tek. Azon voltak, hogy lehetőleg minél nagyobb mértékben
növeljék a film tömegét, és reménykedtek, hogy a Koronát
nem éri támadás. Ahogy a szovjetek is kifejlesztették saját
felderítő mesterséges holdjaikat, mindkét fél belátta, hogy
érdemes elkerülni a kozmikus hadviselést. Olyasfajta el
néző légkör alakult ki, amely mindkét fél maximális mege
légedésére szolgált.

litásának megőrzéséhez. Az amerikai elnökök számára
nyugalmat és biztonságot adtak akkor, amikor erre a leg
nagyobb szükség volt. Lehetővé tették a fegyverzetel
lenőrző egyezmények megkötését, azok betartásának biz
tonságos ellenőrzését - egyezményeket, melyek eredmé
nyeként a nukleáris és hagyományos fegyverek száma
napjainkra jelentősen lecsökkent.
Amikor az Egyesült Államok úgy értékelte, hogy felderítő
rendszer kifejlesztése vált szükségessé a nemzet védelme
érdekében, az emberek ezzel egy időben tanúi lehettek az
űrtechnika fejlődése minden pillanatának, a nagy nyilvá
nosság előtt zajló Apollo- holdprogram keretében. Az egyik
program a nemzeti televízió szeme láttára zajlott, a másik
rendkívüli titoktartásban. Az egyik az amerikai polgárokat
szilárdította meg eltökéltségükben, a másik az amerikai el
nököket.
Albert Wheelon tanulmánya az általa egy, a Washington
D. С.-ben tartott konferencián készített jegyzeteken alapul.
A rendezvény a „Fellebben a függöny: a Korona és a hír
szerzés forradalma” címet viselte, a George Washington
Egyetem és a CIA Hírszerzési Kutatóközpontjának támo
gatásával rendezték meg 1995. május 23-án.
Albert Wheelon: jelen tanulmány szerzője a Központi
Hírszerző Ügynökség tudományos és technológiai titkárhe
lyettese volt 1962 és 1966 között. Ebben a minőségében ő
vezette az U-2-es programot, az SR-71-es Mach 3 repülő
gép kifejlesztését és a Korona-programot.

Távlatok
A Korona mesterséges holdak felvételei adták az Egyesült
Államok hírszerzési anyagának gerincét 12 éven át. Abban
az időben rendkívüli mértékben hozzájárultak a világ stabi

Wheelon, Albert: Corona: The First Reconnaissance
Satellites. Physics Today, 1997. febr.
Ford. Aranyi László

Hazai Tükör

A magyar hadiipar virágzása
1968-1988
Az 1848-as forradalom 150. évfordulójára emlékezve ne
künk is meg kellett vizsgálnunk a hazai haditechnikai kuta
tás és fejlesztés történelmi tanulságait. Az évforduló előtt
tisztelegve szerkesztőségünk a 98/1. számban közölte dr.
Kovács Vilmos mérnök őrnagy úr „A magyar hadiipar törté
nete (1881-1997)” c. cikkét. A történelmi értékelést foly
tatva - eddig folyóiratunkban ebben a témakörben még so
hasem publikált - a Varsói Szerződésen belüli szerepünket
megvilágító két írást közlünk. Mindhárom tanulmány a C+D
‘97 kiállítással egy időben 1997. november 13-án a Hadtör
téneti Intézet és Múzeumban „A honi hadiipar és külkapcsolatai századunkban” címmel szervezett tudományos
konferencia előadásai voltak. Ezen a konferencián az elő
adók elemezték a magyar védelmi iparág - ezen belül a
hazai haditechnikai kutatás és fejlesztés - monarchián be
lüli, majd a trianoni tiltások utáni helyzetét és a Varsói
Szerződés kerete között vállalt kötelezettségeit, majd rövid
kitekintést kapunk az ágazattal kapcsolatos kutatás és fej
lesztés lehetőségeiről.
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A magyar hadiipar 1968-tól 20 éven keresztül dinamiku
san és töretlenül fejlődött. A hadiipari termelés, értékesítés
és szolgáltatás növekedési üteme meghaladta a polgári te
rület hasonló mutatóit. Ezzel a magyar hadiipar teljesítette
az adott történelmi kor által megszabott és elvárt követel
ményeket, közvetlenül és közvetve kielégítette a magyar
hadsereg s a magyar fegyveres testületek hadiipari igé
nyét. Közvetlenül a belföldi szállításokkal, közvetve pedig
a szocialista exporttevékenységgel, ami feltétele és ellen
tétele volt a honi fegyveresek importbeszerzési igényeinek
kielégítéséhez. Ez összekötődött a Varsói Szerződés szö
vetségi rendszerében a magyar félre háruló hadiipari szál
lítási kötelezettségekkel, s azok teljesítésével.
1968 a magyar gazdaság történetében fordulópontot je
lentett: ekkor tértünk át a tervutasításos rendszerről a köz
vetett gazdaságirányításra és szabályozásra, ami fellendí
tette az egész gazdaságot. Ez alól a magyar hadiipar sem
volt kivétel, sőt az általános szabályozást kiegészítő támo

gatások és mentességek ösztönző és kivételező rendszere
következtében a hadiipar az átlagnál is dinamikusabban
növekedett egészen 1988-ig.
A hadiipar fejlődése azonban a szocialista világrendszer
(a KGST, a Varsói Szerződés) felbomlásával megállt, sőt
1989-től kezdődően drasztikusan visszaesett. Ez a vissza
esés - amit mélyrepülésnek is lehet nevezni - sajnos nap
jainkig tart.
A múlt feltárása óhatatlanul azzal is jár, hogy esetenként
és elkerülhetetlenül illúzióromboló megállapításokat kell
tennünk. Ez fájdalmas, de tudomásul kell vennünk, éppen
a jövő tudatos alakítása érdekében.
A továbbiakban azt vázoljuk fel, hogy a magyar hadiipar
milyen gazdasági szabályozórendszer keretében tevé
kenykedett. Majd arra térünk rá, hogy a szabályozórend
szer eredményeként milyen hadiipari struktúra alakult ki. A
vizsgálódás során néhány olyan gondra is rá kívánunk mu
tatni, ami éppen a kivételezett szabályozásból és a kiala
kult szerkezetből adódott és vezethető le. Remélhetőleg
ezek olyan megállapítások lesznek, amelyeket hadiiparunk
kívánatos megújításánál hasznosítani lehet.

A szabályozórendszerek
1968-tól a hadiipari tevékenység tervezése és szabályo
zása alapvetően a kormány (és a párt) által létrehozott
honvédelmi bizottság határozatainak megfelelően történt.
A legjelentősebb hadiipari termelési és fejlesztési feladato
kat kötelező jelleggel, az ötéves tervekben előírtaknak
megfelelően és azzal összhangban lévő éves utasítások
formájában határozták meg. A megvalósítás során olyan
gazdasági körülményeket kellett teremteni, amelyek a vé
delmi követelmények és a vállalati érdekek összhangját
voltak hivatottak biztosítani. Az általános - közvetett - gaz
dasági szabályozórendszer alkalmazása mellett a hadiipari
tevékenységhez kiegészítő speciális szabályozórendszer
is kapcsolódott.

Haditechnikai termékforgalmazás
Az ötéves tervekben meghatározott hadiipari termelési,
szolgáltatási és műszaki fejlesztési feladatokra az abból le
bontott éves tervek alapján szerződéskötési kötelezettség
terhelte a szállítót. A honvédelmi bizottság által jóváhagyott
feladatoknál a szerződéskötési kötelezettség az első és a
második vonalbeli közreműködőkre terjedt ki. Az export és
import engedélyezése - a speciális jellegből adódó eltéré
sek figyelembevételével - a népgazdaság egészére vonat
kozó elvek és szabályok alapján történt.

Haditechnikai árszabályozás
A haditechnikai termékek, hadfelszerelési cikkek és haditechnikai szolgáltatások árainak jóváhagyása központilag
történt. Az árakat a Hadiipari Ármegállapító Bizottság
(HÁrB) mint árhatóság hagyta jóvá. A HÁrB vezetője az
Országos Tervhivatal, illetve az Árhivatal képviselője volt,
tagjai pedig a honvédelmi, belügyi, ipari, pénzügyi tárcák
delegáltjai.
Az árak képzése a szakmai árképzési irányelvek figye
lembevételével történt. A hatósági árak módosíthatók vol
tak, ha a begyűrűző anyag-árváltozások vagy egyéb költ
ségváltozások az induló ár vagy az induló nyereség meg
határozott %-át meghaladták (1979-ben pl. 1, illetve 20%).
Az új haditechnikai termékek belföldi árainak kialakításá
nál, illetve a hatósági árak módosításánál a nyereség mér
tékének beállítása jelentette a legtöbb gondot - és egyben

vitát. Ezt általában a polgári vonalon a devizahatékonyság
alapján kialakuló (kialakult) irány-nyereségkulcs (előző évi
átlagnyereség), valamint a haditechnikai export jövedel
mezősége határozta meg. Ez utóbbinak az volt az oka,
hogy hadiipari termelésünk, értékesítésünk döntő hányada
szocialista exportra irányult. Az irány-nyereségkulcs (előző
évi átlagos nyereség) mértékének minimuma az adott
alágazat vagy ágazat átlaga volt.

A műszaki fejlesztés finanszírozása
A műszaki fejlesztési költségek finanszírozása, a műszaki
fejlesztési alap helyett - termelésre előirányzott témákhoz
kapcsolódóan - az állami költségvetésből biztosított úgyne
vezett gyártmányfejlesztési alapból történt, mely a sorozatgyártás során az árakon keresztül térült meg. Ez gyakorla
tilag kamatmentes hitelként funkcionált. Az 1988-at követő
években éppen ebből adódott a gond, mivel jelentős adós
ság halmozódott fel a vállalatoknál, amire nem volt fedezet,
hadiipari termelés. Végül is az adósság leírása parlamenti
döntéssel a közelmúltban történt meg. Sajátos vonás volt
az is, hogy külön szabályozták az üzleti célú katonai ex
porthoz kapcsolódó műszaki fejlesztés finanszírozását.

Haditechnikai exportszabályozás
A haditechnikai exportnál a népgazdaság területére általá
ban érvényes export elszámolási rendszert és devizaszor
zókat alkalmazták.
Az exportra kerülő termékek limitárát a haditechnikai ter
mékek árképzésére vonatkozó hatósági előírások figye
lembevételével alakították ki. A HÁrB által ellenőrzött és
meghatározott export-limitár az állami támogatás alapjául
szolgált.
Az exporttámogatás rendszere a kormányegyezmények
ben vállalt és a hadiipari tervben előirányzott feladatok tel
jesítéséhez kapcsolódott. Célja az volt, hogy a haditechni
kai export is elérje a vállalatok polgári értékesítésénél el
várt (minimumként meghatározott) jövedelmezőséget.
A haditechnikai export döntő részét előállító vállalatoknál
az exporttal kapcsolatos pénzügyi hidak (állami visszatérítés,
szocialista exporttal kapcsolatos termelési adó) megállapí
tása az erre a célra felhatalmazott bizottság feladata volt.

A tőkés export szabályozása
A vizsgált időszakban hadiipari tőkés (dollárelszámolású) ex
portunk zömében eseti volt. Ezeket a legfelsőbb politika en
gedélyezte vállalatainknak. Kezdetben kizárólagosan fegy
ver- és lőszerexportról volt szó, döntően azonnali szállítási
határidővel. Ezt a vállalatok általában úgy oldották meg,
hogy a honvédségi raktárakban lévő készletekből elégítették
ki az exportigényeket, majd az így lecsökkent honvédségi
készleteket a későbbiekben pótolták. Ezek az exportszállítá
sok általában extranyereséget hoztak vállalatainknak.
A raktárról történő szállításból azonban olyan problémák
is adódtak, hogy lejárt szavatosságú termékeket kaptak a
megrendelők. így előfordult, hogy a termék nem működött
(nem robbant a gránát!). Emiatt pénzügyi, garanciális viták
kerekedtek. Az ilyen ügyek kivédésére alakították ki a jótál
lási (garanciális) kötelezettség fedezetére az árbevételből
képzett alapot, amelyhez a vállalatok csak a garanciális idő
lejártát követően juthattak hozzá.
A 80-as évek elején számottevő híradástechnikai katonai
tőkés export lehetősége adódott. A felderítő, iránymérő, za
varó rendszerek kifejlesztése, gyártása, szállítása, üzembe
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helyezése és finanszírozása nagy feladatot és kihívást je
lentett vállalataink számára. Ezt csak komoly összefogás
sal, fővállalkozói irányítással és számos alvállalkozó bedol
gozásával oldhatták meg vállalataink.
A tőkés katonai rendszerexport - amit Szahara néven
emlegettek - azonban igen vegyes szabályozás keretében
valósult meg. A legfelsőbb döntési-irányítási kör ugyanis
ezt az exportot kizárólag üzleti jellegűnek minősítette,
amelynek következményeként a termelést elvileg az álta
lános szabályozók alapján kellett volna megoldani. Ehe
lyett azonban vegyes megoldás született, így hol az általá
nos, hol a hadiipari kivételező szabályozást alkalmazták.
Emellett új szabály kialakítására is sor került az üzleti célú
katonai tőkés export műszaki fejlesztésére. Jellemző vo
násként még azt is ki lehet emelni, hogy a Szahara export
központi irányítására és koordinálására kormánybiztost ne
veztek ki.
A hadiipari álló- és forgóeszköz-fejlesztés finanszírozása
A hadiipari álló- és forgóeszköz-fejlesztés rendjénél - a
központi elhatározás, illetve döntés alapján megvalósuló
beruházások esetében - az alapelv az volt, hogy a kizáró
lagosan gazdaságmozgósítási célt szolgáló álló- és forgó
eszköz-fejlesztéseket költségvetési juttatásból kellett fe
dezni. Ilyen beruházás a vizsgált időszakban nem indult,
de a ROTOR-sor, illetve TNT-beruházások befejeztével, a
belföldi és külföldi rendelések hiánya miatt, a visszterhes
fejlesztési forrásokat utólag végleges juttatássá kellett áta
lakítani. A hadiipari tevékenység középtávú és éves tervé
ben jóváhagyott honvédelmi célú állami beruházások finan
szírozását döntően egyedileg elbírált kedvező kondíciójú
állami kölcsönnel kellett megoldani. Ha a termék árában
foglalt nyereség és amortizáció nem tette lehetővé a
visszafizetést, és a fejlesztést védelmi szempontok indokol
ták, a költségek egy részére kivételesen költségvetési jut
tatást is igénybe lehetett venni.
A vállalati döntési körbe tartozó hadiipari fejlesztéseknél
lehetséges volt a preferált hitelfelvétel, s ezekhez a fejlesz
tésekhez állami támogatás is adható volt. Ide tartoztak az
üzleti célú katonai exporthoz szükséges álló- és forgóesz
köz-fejlesztések.
A beruházási vonzattal nem járó, dinamikus termelésbő
vüléssel összefüggésben jelentkező forgóeszköz-növek
mény finanszírozására - fejlesztési alap hiányában egyedi vizsgálat alapján állami alapjuttatás is kapcsolódha
tott.

Bérszabályozás
A népgazdaság területére érvényes bérszabályozási for
mák közül a hadiipari tevékenységet folytató legfontosabb
vállalatok általában mindig a legkedvezőbb szabályozás
körébe tartozhattak.
Külön szabályozást jelentett a hadiipari munkaköri bér
pótlék (a törzsbér 1 0 %-a), ez a legjelentősebb 2 0 - 2 2 hadi
ipari tevékenységet folytató vállalat érintett dolgozóira ter
jedt ki.
A békeidőszakban hadiipari termelést nem folytató válla
latok azon kulcsszakemberei, akik a hadiipari termelés új
raindításához nélkülözhetetlenek voltak, ugyancsak 1 0 %os „M” célú bérpótlékban részesültek.
A hadiipari bérpótlék - ösztönző jellegénél fogva - a ta
pasztalatok szerint elősegítette a munkaerőmozgás csök
kenését és ezáltal a haditechnikai termeléshez szükséges
létszám megőrzését.
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A haditechnikai kapacitások megőrzése
A használaton kívül helyezett, valamint a hadiipari terme
lés céljára speciális telepítéssel és felszereltséggel létreho
zott, időközben polgári termeléssel megbízott vállalatoknál
az általános ipartelepítéstől eltérő térbeli és teljesítmény
beli kapacitásfeleslegekből adódó költségeket az állami
költségvetés finanszírozta.
A használaton kívül helyezett - hidegtartalékban lévő eszközök őrzését, tárolását viszonylag könnyebb volt ter
vezni, finanszírozni és ellenőrizni. Nagyobb gondot jelentett
a hadiipari telepítéssel kapcsolatos többletköltségek állami
költségvetésből történő finanszírozása. Itt egyértelműen
dokumentálni kellett, hogy az árrendezés költségbázisában
ezek a költségek nem szerepeltek, így azokra az árak (ha
ditechnikai és polgári termékek) nem tartalmaztak fedeze
tet.
1968-tól kezdve néhány évig a kevésbé kihasznált ún.
melegkapacitás miatti többletköltségeket is megtérítette az
állam.
Megjegyzendő, hogy az eddig felsorolt és ezek után fel
sorolása kerülő kivételező szabályozók, preferenciák és
mentességek közül már egyedül a rögzített ipari kapacitás
hoz kapcsolódó költségtérítés van érvényben, ami ma már
szolgáltatásnak minősül és szerződéses viszonyon alap
szik.

Preferenciák, mentességek
A vizsgált időszakban a hadiipari tevékenységhez a kiegé
szítő, kivételező szabályozás mellett ugyancsak kivételező
preferenciák, mentességek is kapcsolódtak.
Az ismertetett bérszabályozási rendszerhez jelentős
nagyságrendű bérpreferencia is párosult. Ennek lényege
az volt, hogy a megvalósított bérfejlesztés meghatározott
részét nem terhelte adó. A bérpreferencia a tervszerűségi
mutatóhoz, valamint az üzleti célú katonai tőkés exporthoz
kötődött.
A bérpreferencia mellett további kivételezés volt az a
mentesség is, ami adott esetben elengedte a bérjárulék
megfizetését.
Az álló- és forgóeszközök után a vizsgált korszakban az
általános szabályozás szerint eszközlekötési járulékot kel
lett fizetni. Nagy könnyítést jelentett, hogy a hadiipari tevé
kenységhez kapcsolható eszközök mentesültek az eszköz
lekötési járulék fizetése alól. Az állóeszközök meghatáro
zott köre mentesült továbbá az amortizációs költségek el
számolása alól is.
Említést kell arról is tenni, hogy a csak néhány évig élő
szabályozó elemeknél is voltak mentesítések a hadiipari te
vékenységnél. Ilyenek voltak a telekadó és a kamatadó fi
zetése alóli mentesítés.
Egyéb sajátosságok
Az előbbiekben érintett speciális szabályozás és preferenciális rendszer mellett a hadiipari tevékenységet is folytató
vállalatoknál egyéb sajátosságokat is találhatunk. Ezek a
speciális tevékenység egyértelmű „különválását” jelentet
ték. Melyek voltak ezek?
- a központi akarat érvényesítéséhez a hadiipari tevé
kenységet is folytató legfontosabb 20-25 vállalat ún. államigazgatási irányítás alá tartozott, első számú vezetőjét a
felügyeletet gyakorló ipari miniszter vagy helyettese ne
vezte ki, és a munkáltatói jogokat az gyakorolta;

- az érintett vállalatokat a felügyelő miniszter évenként
titkosnak minősítette;
- az előbbi következménye, hogy az Adó- és Pénzügyi
Ellenőrzési Hivatalon belül országos hatáskörrel egyetlen
szerv (osztály) végezhette a pénzügyi-gazdasági ellenőr
zést;
- a finanszírozó pénzintézeteknél is elkülönített (zárt)
szervezet végezte a finanszírozási feladatokat. Ettől füg
getlenül elvben e vállalati körnek is szabad volt a bankvá
lasztási lehetősége, de a vállalatok ezzel a joggal általában
nem éltek;
- a hadiipari termékek export- és importforgalmazásával
a vizsgált időszak nagy részében csak a Technika Külke
reskedelmi Vállalat foglalkozott, majd később ez kiegészült
még egy-két külkereskedelmi vállalattal. Ez utóbbiak
súlya azonban nem volt számottevő;
- az országos hatáskörű szerveknél, minisztériumokban
szintén önálló és zárt szervezet foglalkozott a védelemmel
összefüggő ipari-kereskedelmi tevékenységgel;
- a hadiipar kormányzati irányítása 1988-ig külön köz
ponti szerv, a Minisztertanács Honvédelmi Bizottsága által
történt. 1989-től a Minisztertanács mellett működő csupán
néhány fős védelmi iroda látta el a koordinációs feladatot.
A külön hadiipari ármegállapító bizottság is elhalóban volt
már ekkor.
A vázolt elkülönítés - kiemelten a bizalmas kezelés, a tit
kos jelleg - oldására az 1980-as évek végére egyre na
gyobb volt a reális igény. Ennek folyamata érzékelhető volt
abból is, hogy ekkor már a sajtóból nyíltan lehetett értesülni
egyre több olyan hadiipari ügyről, amely korábban „tabu”
téma volt.

A kivételezett szabályozásból adódó néhány probléma
A szövevényes és sokrétű kivételezések, preferenciák és
mentesítések gyakorlatilag lehetetlenné tették a hadiipari
tevékenység hatékonyságának, gazdaságosságának valós
kimutatását. Tehát azt, hogy valóban mennyi is volt a ha
diipari termelés, értékesítés nyereségtartalma, s a befekte
tett eszközök megtérülése! Ezt vállalataink formálisan
ugyan kimutatták, de ez nem tükrözhette a reális képet!
Már csak azért sem, mert a hadiipari tevékenységet a vál
lalatok a polgári tevékenységgel együtt végezték, s szám
viteli elszámolási rendszerünk pedig nem tette lehetővé,
hogy a vállalati össztevékenységen belül a résztevékeny
ségekre valósan külön-külön kimutassák azok hatékonysá
gát, nyereségtartalmát. Az ilyen számítások mindig mani
puláltak és célorientáltak voltak. Ha az exporthoz támoga
tást igényeltek, akkor alacsony nyereséget vagy vesztesé
get mutattak ki; ha pedig hitelt kívántak elérni, akkor na
gyon jó számokat hoztak ki a kedvező elbírálás érdekében.
A számokkal való manipulálási lehetőségeknek igen tág
határa volt, mivel az általános (rezsi) költség 1 0 0 - 2 0 0 %-át
is kitették a közvetlen költségeknek. Indok mindig volt,
hogy az általános költségek közül miért éppen annyival ter
helték a hadiipari termelést.
Ugyanez a gond merült fel általában akkor is, amikor a
vállalati össztevékenységen belül az értékesítési irá
nyokra: belföldre, szocialista, illetve tőkés exportra mutat
ták ki a nyereségtartalmat. Itt is óriási volt a célorientált
számítás jelentősége, mivel a három értékesítési irányhoz
más-más támogatási és elvonási konzekvenciák kötődtek!

Mivel a hadiipari tevékenység egy sor kivételezéssel járt,
a vállalati és persze az irányítási érdek is azt kívánta meg,
hogy e területet általában hatékonyabbnak, jobbnak mutas
suk ki, mint a polgári tevékenységet. Ez rendre meg is tör
tént! A statisztikák szerint a hadiipari értékesítés belföldre,
exportra kedvezőbb nyereségtartalmú volt, mint a polgári
terület. Ezért kimagasló prémium is járt a vállalati felső ve
zetőknek!
A kivételezésnek olyan következményei is lettek, hogy a
külpiaci hatások begyűrűzésével a hadiipari vállalatok
belső gazdasági gondjaikat perspektivikus intézkedések és
szerkezetátalakító lépések helyett, a könnyebb utat vá
lasztva, az újabb kivételezést, a teljes körű kompenzálást
igyekeztek „kijárni”. Mivel létezett és nagy befolyással bírt
a hadiipari lobby, ez a vizsgált időszakban többnyire ered
ménnyel is járt.
Ezek a „kijárások” különösen kiéleződtek a szocialista
partnerekkel - elsősorban a Szovjetunióval - történő terv
tárgyalások során, a középtávú ötéves tervek előkészítése
kor, de hasonló nyomás hárult az irányításra az éves sza
bályozók és árak kialakításánál, módosításánál, illetve azok
hatásainak ellentételezési igényeinél. A vizsgált időszak
egészének jellemző vonása a tervszabályozó alku volt.
E magatartás kialakulását alapvetően az segítette elő,
hogy a védelem ügye hazánkban - a többi szocialista or
szághoz hasonlóan - ebben az időszakban abszolút prio
ritást élvezett. Ez a prioritás egyben nagyfokú titkossággal,
bizalmas jelleggel párosult. Mindezek ahhoz vezettek,
hogy zárt és elit körré alakult a védelmi szféra. E körbe be
kerülni - legyen az irányítási terület vagy hadiipari cég karriert, nagyobb jólétet jelentett. Az előnyök többszörösét
tették ki a nyugati külföldi utazások korlátozásának. Az ér
dekeltség tehát adódott, s ebből következett a már említett
erős hadiipari lobby kialakulása.
Ugyanakkor a vállalati szféra részéről folytonosan az a
nézet volt hallható és tapasztalható, hogy a hadiipari terü
let mennyire kiszolgáltatott, nem lehetnek önállóak az utasításos jelleg miatt. S mivel gyakorlatilag néhány nagy
megrendelő van - a hadsereg, határőrség, rendőrség,
munkásőrség, büntetés-végrehajtás - az említett központi
szervek monopolhelyzetben vannak a hadiipari vállalatok
kal szemben. Ugyancsak kiszolgáltatottak a külpiacnak is,
mivel az utasításos jelleg mellett egyetlen külkereskedelmi
vállalaton keresztül bonyolíthatták az exportot és az impor
tot. Mindezeknek természetesen volt alapja, de hasonló ki
szolgáltatott helyzetben voltak a megrendelők is, mivel az
általuk igényelt termékeket és szolgáltatásokat általában
egyetlen hadiipari vállalat állította elő. így tehát a hadiipari
vállalatoknál is monopolhelyzetről beszélhetünk.
Ezen ellentétes hatások végső eredője az volt, hogy a
közös irányítási és vállalati érdek következtében békés
egymás mellett élés alakult ki. Ennek volt azonban egy hal
latlanul súlyos következménye, éspedig az elkényelmese
dés! Nem kellett túl sokat tenni, csak a tervtárgyalások so
rán, a szabályozók alakításakor és a pénzek szétosztása
kor meghatározni a közös érdeket, a többi már gyerekjáték
volt. Ez 1988-ig valóban így funkcionált. Az ismert világtör
ténelmi és hazai változások és azok hatásai azonban olyan
mélyek és gyökeresek voltak, amelyeket a vázolt közeg
sem volt képes megrázkódtatás nélkül elviselni. A prob
léma az, hogy e megrázkódtatásból hadiiparunk még ma
sem tért magához!

A struktúra
A hadiipar fogalma
Hazánkban önálló hadiiparról sohasem lehetett beszélni,
mert nem volt sohasem zárt és elkülönített területe a nép
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gazdaságnak. A magyar hadiipar szerves része volt az
iparnak, ezen belül is főleg a gépiparnak. A hadiipari tevé
kenységet is folytató vállalatok így statisztikailag abba az
iparágba voltak sorolva, amelybe tevékenységük alapján
beleillettek. Tehát hazánkban nem volt elkülönített hadiipari
ágazat, ezért a hadiipar megfogalmazása alatt mindig vál
lalatok értendők. E vállalatok azonban nemcsak hadiipari
tevékenységet folytattak, hanem emellett polgári profillal és
termeléssel is rendelkeztek. A hadiipari vállalatok kialakítá
sánál ugyanis a korábbi időszak tapasztalatai alapján az az
alapelv érvényesült, hogy a hadiipari megrendelések eset
leges hullámzásának kivédésére legyen megfelelő polgári
- váltó - profil.
f . számú táblázat

Vállalati szakágazat

A hadiipar aránya az összes
vállalati tevékenységen belül
(%)

1988. év

1989. év

Tüzérségi,
gyalogsági fegyver:
DIGEP
FÉG
DANUVIA

29,3
17,5
14,0

BAKONY MÜVEK
MATRAFEM

10,7

6 ,1

8 ,2

4,9

GAMMA
MOM
FMV
ORION
VIDEOTON
BHG
MECH. LABOR
TÁKI
TELEFONGYÁR

26,2
79,4
13,1
35,3
10,5
82,2
42,0
7,1

13,5
7,0
69,4
10,3
25,0
7,8
81,0
48,8
3,1

LABOR MIM
PESTVIDEKI
GÉPGYÁR
MN GÖDÖLLŐI
GÉPGYÁR

49,1

43,9

59,7

64,5

1 0 0 ,0

98,6

18,6
8,3
8 ,6

Lőszer:
Híradás, műszer:
1 2 ,2

Jármű:

A hadiipar súlya
A vizsgált időszakban a hadiipari, illetve a polgári termelés
aránya vállalatonként igen eltérő volt. A hadiipari tevékeny
ség 1968-tól történő töretlen fejlődésének utolsó évében, a
csúcsot jelentő 1988-ban csak egyetlen 100%-ban haditechnikai profilú vállalat volt: a HM felügyelete alá tartozó
Gödöllői Gépgyár. Itt elsősorban a hadsereg páncélos esz
közeit javították. Emellett csak öt vállalatunk volt, amelyek
nél a hadiipari tevékenység részaránya megközelítette
vagy meghaladta az 50%-ot. Összesen 17 vállalat értéke
sítette a magyar hadiipari termékek 93%-át, a maradékon
további 50-60 vállalat osztozott.
A csúcsot követően, 1989-ben a hadiipari megrendelé
sek mérséklődtek. Ennek következtében a hadiipari tevé
kenység aránya a vállalati összes értékesítésen belül álta
lában - két kivételtől eltekintve - csökkent. Azonban ki kell
hangsúlyozni, hogy a hadiipari megrendelések 1989. évi
mérséklődése kizárólag az exportigények csökkenéséből
adódott, a hazai fegyveres szervek és testületek igénymó
dosítása e területet összességében nem érintette.
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A változást jelezte az is, hogy 1989-ben már az MN Gö
döllői Gépgyár is végzett kis hányadban polgári termelést
és értékesítést. Ebben az évben is további 5 olyan vállala
tunk volt, amelyeknél a hadiipari értékesítés részaránya
megközelítette vagy meghaladta az 50%-ot. Változatlanul
- sőt bizonyos mértékben növekedőén - 17 vállalatnál
koncentrálódott a hadiipari termelés: az 1988. évi 93%-kal
szemben 1989-ben már közel 96%!
1988-ról 1989. évre a hadiipari tevékenység arányát a
vállalati össztevékenységen belül az 1 . számú táblázat mu
tatja be.
A táblázat adataiból kitűnik, hogy az 1988-ról 1989-re
történő változások egyik jellemző vonása a hadiipari tevé
kenység vállalaton belüli részarányának általános mér
séklődése volt.
A hadiipari tevékenység részarányának általános mér
séklődése mellett csökkent a hadiipar súlya, jelentősége,
mértéke a gazdaságban. A vizsgált 20 évben a magyar ha
diipari tevékenység volumenénél fogva soha sem volt je
lentős és meghatározó nagyságrendű a magyar gazdaság
ban. A hadiiparban csúcsot jelentő 1988. évben az ipar egé
szén belüli hányada csekély volt, mindössze 1 %-ot, a gép
iparon belül is mindössze 5%-os részarányt reprezentált. Ez
az arány 1989-ben 1% pontot meghaladóan mérséklődött. A
magyar hadiipar méretére jellemzésként elmondható, hogy
a hazai összes hadiipari termelés 1988-ban lényegében ha
sonló nagyságú volt, mint a VIDEOTON egészének, hadi
ipari és polgári profiljának együttes termelése.
1989 egy tendencia első évét jelentette, mivel a hadiipari
tevékenység mérséklődése a későbbi években felerősö
dött és jóval drasztikusabban folytatódott.
A hadiipari tevékenység 1989. évi mérséklődését képe
sek voltak-e vállalataink ellentételezni polgári termeléssel?
Az igazi kérdés az volt, hogy a hadiipari megrendelések
hullámzásának kivédésére valóban volt-e megfelelő polgári
- váltó - profil és alkalmazkodó készség? E kérdés meg
válaszolására a 2 . számú táblázat azt mutatja meg, ho
gyan alakult 1988-ról 1989-re a vizsgált 17 vállalatnál kü
lön a hadiipari, külön a polgári és az együttes tevékenység
dinamikája.
A magyar hadiipari tevékenység 1988-ról 1989-re meg
közelítőleg háromnegyedére esett vissza. A táblázat ada
taiból érzékelhető, hogy a hadiipari tevékenység csökke
nése általános volt, a 17 vállalat közül csupán egyetlen vál
lalatnál - a TÁKI-nál - következett be némi fejlődés. A
többi 16 vállalatnál viszont kisebb-nagyobb - tehát számot
tevően differeciált - csökkenés volt tapasztalható a hadii
pari tevékenység vonatkozásában.
A hadiipari tevékenység általános mérséklődése mellett
azt is tapasztalhattuk 1989-ben, hogy a vizsgált vállalatok
nagyobb része a polgári tevékenység dinamikus növelésé
vel általában még kompenzálni tudta a kieső hadiipari ér
tékesítést. Ez sajnos a későbbi években egyre problema
tikusabb lett, ami napjainkig elhúzódó válságot jelent. 1989
tehát a magyar hadiipar mélyrepülésének kezdetét jelen
tette.

A szerkezet
A kialakult helyzet jobb megértése érdekében - és a gon
dok okait keresve - részletesebben kell megvizsgálni a ha
diipar szerkezetét.
Szükséges megjegyezni, hogy a hazai hadiipar körébe
soha nem tartozott (1968 óta) az a néhány könnyűipari vál
lalat, amely ruházati cikkeket szállított a hadseregnek, ha
tárőrségnek, rendőrségnek, tűzoltóknak, vámosoknak,
polgári fegyveres őröknek, a megszűnt munkásőrségnek
stb. Könnyen belátható, hogy semmi sem indokolta ezen
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Vállalat
DIGÉP
FÉG
DANUVIA
BAKONY
MÁTRA
GAMMA
MOM
FMV
ORION
VIDEOTON
BHG
MECH. LABOR
TÁKI
TELEFONGYÁR
LABOR MIM
PESTVIDÉKI
GÉPGYÁR
MN GÖDÖLLŐI
GÉPGYÁR

. számú táblázat

1989/1988. (%)
Hadiipari Polgári
58,2
74,2
70,7
84,3
63,4
52,0
61,0
63,7
83,6
78,2
76,7
78,7
105,7
73,0
41,1

114,1

Összesen

105,3
78,2

97,5
102,9
220,3
110,3
121,3
105,1
126,0
70,1
104,5
105,4
103,7
93,3
96,2
103,9
60,0

90,1

81,4

8 6 ,6

81,4

-

1 1 1 ,0

116,3
117,0
127,0
123,7
134,8
94,3
107,6
119,3
107,2
160,5
8 6 ,1

82,6

termékeket a hadiipar körébe vonni, mivel pl. egy textilipari
vállalatnak ugyanazon technológiával, szakembergárdával,
kisegítő személyzettel kell a katonák részére öltönyt, alsó
neműt stb. készíteni, mint a polgári értékesítés esetén. Ha
sonló indokokat hozhatunk fel pl. a cipőkre is. Továbbá
ilyen alapon végletesen a mezőgazdasági üzemeket, TSZeket is hadimezőgazdaságnak lehetne nevezni - ha szál
lításuk a fegyveres erők részére történt. Ez nyilvánvalóan
képtelenség!
A hadiiparban korábban kialakított titkosság ellenére
szélesebb körben ismert volt, hogy a magyar hadiipar nem
gyártotta - és nem is volt képes előállítani - a modern há
ború legfélelmetesebb és leglátványosabb támadó jellegű
eszközeit (rakétákat, repülőgépeket és helikoptereket,
harci járműveket, csatahajókat, nem beszélve a nukleáris
fegyverekről). Ezen eszközök egy részével hadseregünk is
rendelkezett, illetve rendelkezik, de ezeket importból sze
rezzük be. Az import ellentételezését eddig a magyar hadi
ipari exporttal kellett megteremteni, illetve a kettő a vizsgált
időszakban egyre inkább egymás függvényévé vált. Had
seregünk beszerzési struktúrájában az importált technika
jelentette - és jelenti ma is - a meghatározó hányadot.
Ebből következett, hogy a magyar hadiipar - ami egyéb
ként is kisméretű volt - csak kis hányadban értékesített
belföldre. Meghatározó az export volt, amelynek mintegy
fele a Szovjetunióba irányult.
A szocialista országok közötti kereskedelemre az volt a
jellemző, hogy azonos termékfajtából kiegyenlített kétol
dalú kereskedelem folyt. Ez a kétoldalú kiegyenlített forga
lom különösen a haditechnikai eszközöknél volt erőteljes,
amelynek megváltoztatására azonban törekvéseink hiába
valók voltak. Nem vitás, hogy ennek következtében a hazai
védelmi kiadások mérséklése összefüggött az exportle
hetőségekkel is, mivel a védelmi szféra belső ellátásának
érdekében hadiiparunk erősen exportorientált volt (a vizs
gált időszakban általában mintegy háromnegyed részben).
Sajátos helyzet alakult ki a népgazdasági ágazati és az
értékesítési irányonkénti szocialista export-import nullszaldó, valamint a vállalati szintű gazdaságosság között.
Például a VIDEOTON a Szovjetunióval történő ártárgyalá
sok során igen jó pozíciót ért el, amire válaszként a szov
jet fél felemelte az általunk importált haditechnikai termék
vagy alkatrész árát. Ez főleg az 1980-as évek második fe

lének problémája volt. így ugyan a vállalat felé nem volt ki
mutatható költségvetési támogatás, viszont ténylegesen
más területtől vontak el forrást.
A viszonylag nagy volumenű és biztos értékesítési le
hetőség a magyar vállalatok részére megfelelő érdekeltsé
get, sőt esetenként extra jövedelmet is teremtett. Az addig
biztos piac azonban 1988 után alapjaiban megingott, mivel
a védelmi kiadások mérséklése mind nálunk, mind a legje
lentősebb kereskedelmi partnerországban, a Szovjetunió
ban drasztikusan korlátozta a hadiipari termelési és értéke
sítési lehetőségeket.
Hadseregünk a költségvetési lehetőségek csökkentése
mellett a rubel viszonylatú import visszafogására is rákény
szerült. Ez utóbbi viszont kihatott vállalataink exportlehető
ségeire, mivel a szocialista országok a már említett úgyne
vezett kiegyensúlyozott kétoldalú kereskedelem gyakorla
tával éltek. Az import csökkentése ellenlépéseként partne
reink az exportot mérsékelték. Ez kapacitásterhelési és
foglalkoztatási gondot jelentett, s érdemi struktúraváltásra
lett volna szükség.
A hadiipari tevékenység 1988-ról 1989-re történő mint
egy 25%-os csökkenése a hadiipar szerkezetében lénye
ges változást nem okozott. A hazai hadiipari termelés szak
ágazati és vállalati megoszlását a 3. számú táblázat mu
tatja be.
Az 1988-ról 1989-re bekövetkezett mérséklődő hadiipari
tevékenység arányaiban általában azonosan érintette a
vállalatokat, illetve a négy fő termékcsoportot. A katonai hí
radástechnika (beleértve az ehhez közelálló műszereket is)
változatlanul kétharmados arányt képviselt az összes ha
diipari tevékenységen belül.
A magyar hadiiparban alapvetően a védelmi jellegű ka
tonai híradás- és műszertechnikai eszközök gyártása és
exportja képezte a legnagyobb hányadot. Komoly figyel
meztetés volt, hogy az 1985-1990-ig terjedő ötéves terv
időszakra már csak igen nagy erőfeszítések árán tudtuk a
hazai híradás- és műszerkapacitásokat rubel (főleg SZU)
exporttal kitölteni, ezért 1990-től jelentős problémák felhői
gyülekeztek. A problémák a 80-as évek közepén különö
sen két vetületben voltak élesek:
- a Varsói Szerződésen belül fegyverzeti rendszerváltásra lehetett számítani, ami bennünket a híradás-mű
szeriparban alapvetően érinthetett;
- a Varsói Szerződésen belül eddigi viszonylagos elő
nyünket és monopolhelyzetünket veszélyeztetettnek lát
tuk, mert a partnerországok is kezdték kiépíteni kato-nai
híradás- és műszeripari kapacitásukat, így a „táboron” be
lül komoly konkureciára és pozícióvesztésre számíthat
tunk.
A híradás- és műszeripari termékek döntő hányada mel
lett a hazai hadiipar további része nagyon vegyes profilú
volt. Volt némi tüzérségi és gyalogsági fegyver- és lőszergyártó kapacitásunk; repülőeszközöket (repülőgépeket és
helikoptereket) javító bázisunk, közlekedési eszközök javí
tását és különleges felépítményét előállító profilunk, s vé
gül a hadsereg igényeit is kiszolgáló kisebb méretű vegyi
pari és könnyűipari termelésünk.

A válság elmélyülése
Az előzőekben vázolt termékszerkezet helyzetét kiélezte a
szocialista tábor viharos gyorsasággal bekövetkező széte
sése, a KGST, a Varsói Szerződés felszámolása, a kon
vertibilis kereskedelmre való áttérés. Nem hagyható szó
nélkül az sem, hogy addigi katonai doktrínánk markáns fe
lülvizsgálata és egy új koncepció kialakítása nem történt
meg, ami új hadiipari termékszerkezet kialakítását köve
telte volna meg. Emellett jól felfogott érdekünk lett volna,
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3. számú táblázat

Vállalat, Szakágazat

Vállalati hadiipari termelés
Összes hazai
hadiipari termelés (%)
1988. év
1989. év

Tüzérségi,
qyaloqsáqi feqyver:
DIGÉP
FÉG
DANUVIA

Lőszer:
BAKONY
MÁTRAFÉM

Híradás, műszer:
GAMMA
MOM
FMV
ORION
VIDEOTON
BHG
MECH. LABOR
TÁKI
TELEFONGYÁR

1 0 ,0

6,7
3,3

5,2
4,2

0 ,8

0 ,6

1 ,8

1 ,8

0,9
0,9
66,7
1,9

0,9
0,9

Egyéb vállalatok:

1,3
1 ,6

16,8
0,4
34,9

1 2 ,6

6,5
1,7
0,5
13,8
1,9

LABOR MIM
PESTVIDÉKI
GÉPGYÁR
MN GÖDÖLLŐI
GÉPGYÁR

6 6 ,8

1 ,2

2 ,8

Jármű:

Összesen:

1 0 ,8

2,9
35,1
3,3
7,2
2 ,1

0,7
17,1
2,5

4,5

4,4

7,4
6,9

1 0 ,2

1 0 0 ,0

4,3
1 0 0 ,0

hogy a Szovjetunióval még hosszabb ideig tartsuk fenn a
kétoldalú haditechnikai kereskedelmet és együttműködést,
főleg a szovjet fegyverzetre épített hazai hadsereg tartalékés kiegészítő alkatrészeinek biztosítása miatt.
Ma már az is világos, hogy az alapvetően szocialista ex
portorientált hadiipari tevékenység problémái semmiben
sem különböztek - időben is azonosan jelentkeztek - a
polgári szocialista exportorientált vállalatok helyzetétől.
A fordulat évétől - 1989-től - a vállalatok részéről külö
nösen élesen vetődött fel, hogy központi segítségre azért
is szükség van, mivel a haditermeléshez nem önálló dön
téssel vették fel a beruházási kölcsönöket, amelyeknek
részleteit magas kamat mellett kellene fizetni, ha lenne
miből. Ezzel szemben állítható, hogy maguk a vállalatok

harcoltak a hadiipari profilért, ami nagy volument, biztos, jö
vedelmező piacot jelentett számukra. Küzdöttek a vállala
tok a kapcsolódó beruházási kölcsönökért is, ami mindig
kedvezőbb volt a polgári célú beruzázási hiteleknél. Itt nem
csak a hitelnél kedvezőbb kondíciójú állami kölcsönre, ál
lami alapjuttatásra - ezt kapták zömében a hadiipari beru
házásokhoz - kell gondolni, hanem arra is, hogy a beruhá
zásoknál hozott döntés során kötelezően kijelölték a kivite
lezőket, beszállítókat is. Ez a korábbi irányítási rendszer
ben és piaci viszonyok között nem volt kevés!
A rendszerváltás után egyre többen vetették fel annak
vizsgálatát, hogy az elvileg legfejlettebb technikával, leg
jobb szakemberekkel rendelkező cégek - a nyugati hadi
iparhoz hasonlóan - miért nem próbálják a haditermékeik
gyártásával szerzett tapasztalataikat a polgári piacokon
hasznosítani, oda átültetni. Bárcsak így lett volna, de a ha
zai realitás egészen más volt! A hadiipar problémáját
ugyanis súlyosbította, hogy az általunk előállított termékek
zömében nem a legmodernebbek voltak. A magyar közvé
leményben az a tudat él, hogy a hadiipar élenjáró techni
kát, gyártási eljárást testesít meg, ami az ipar egészére, a
polgári célú termelés fejlesztésére is kedvezően hat. Ez a
kapcsolat - sajnos - a hazai hadiiparra alig volt jellemző.
Ez alapvetően annak következménye volt, hogy terméke
inket zömmel szocialista partnereink licencei és igényei
alapján kényszerültünk gyártani és szállítani. Partnereink
viszont többnyire nem a legmodernebb termékeket igényel
ték tőlünk, mivel azt általában maguknak tartották fent.
Ezek a gondok főleg és tipikusan a legnagyobb volumen
ben a katonai híradástechnikai eszközöket előállító két vál
lalatnál - a VIDEOTON-nál és a Finommechanikai Vállalat
nál - álltak fenn. E két vállalat állította elő 1988-89-ben az
ország hadiipari termelésének több mint felét.
Kétségtelen, hogy a hadiipari tevékenységet is folytató
vállalatoknál számottevő volt a felhalmozott szellemi tudás,
s a kutatáshoz, termeléshez viszonylag kedvező volt az
eszközellátottság. Sajátos előny származhatott volna abból
is, hogy e vállalatoknál az utasításos jellegből adódóan ál
talában nagyobb volt a technológiai-termelési fegyelem, s
a katonai termékeknél a minőségi követelmények is szigo
rúbbak voltak a polgárinál. Sajnálatos azonban, hogy a so
rozatos átszervezések, vezetőváltások, privatizációs-átalakítási-átalakulási gondok, az ekörüli bizonytalanságok és
időben történő elhúzódásuk stb. miatt ezek az előnyök és
kedvező lehetőségek hamar elvesztek.
Hogy mi a kiút? Ez már egy másik fejezet és külön téma!
Csobay József
főosztályvezető-helyettes
Pénzügyminisztérium

Az „offset trade” jelentése és magyarországi gyakorlata
Ezen sorok írója 1992-ben az Izraeli Nemzetvédelmi Mi
nisztériumban tett látogatása során találkozott először az
zal a ténnyel, hogy az „offset” angol szó nemcsak egy
nyomdatechnikai színesnyomási eljárást takar, hanem a
„trade” szóval együttesen egy nagyon összetett kereske
delmi fogalom, amelyet magyar fordításban „ellentételezési
kereskedelem és tevékenységeként emlegetnek.
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Mindezen felismerés forrása az a minisztériumban kapott
tájékoztató könyvecske volt, amely Izrael állam honvédelmi
beszerzéseinek rendszerét és gyakorlatát ismertette.
Amint a későbbiekben a cikk szerzője megtudta, ez a ke
reskedelmi forma már jóval korábban is bevett gyakorlat
volt mind a fejlett európai, mind a tengerentúli országok
esetében, a mit főleg nagy értékű hadiipari beszerzések so
rán alkalmaztak a szerződő felek.

Milyen előnyökkel jár ez a kereskedelmi forma?
Elsősorban eszközöket ad a vásárló kezébe, hogy igen
nagy értékű beszerzések se rontsák az ország külkereske
delmi egyensúlyát, ugyanakkor kereskedelmi és iparpoliti
kai célkitűzéseiket is érvényesíthessék.

Hogyan érheti el a vásárló mindezeket?
A honvédelmi beszerzésekre kibocsátott tenderfelhívások
és a majdani győztessel kötött szerződés külön fejezete
rögzíti az úgynevezett „offset”-re vonatkozó követelménye
ket. Ezek előírhatják a vásárlás volumenével mege
gyező, vagy még az azt meghaladó mértékű kötelező ér
vényű ellentételezést is, aminek alkalmasint a védelmi be
rendezések területén is tapasztalható túlkínálat miatt a pá
lyázók nem állnak ellen. A tenderfelhívásban a vásárló
megfogalmazhatja az offset tartalmára és ütemezésére vo
natkozó követelményeit, amelyek a későbbiekben megkö
tött offset szerződésben kötelező érvényűvé válnak a szál
lító számára.

Melyek a főbb területek, amelyek az ellentételezési
kereskedelem és tevékenység körébe tartoznak?
- a haditechnikai eszközt megvásárló ország által reali
zált többletexport (amelynek átvételére a haditechnikai
szállító cég kötelezettséget vállal);
- a szállító által a vásárló országában eszközölt tőkebe
fektetések köre;
- a vásárló ország vállalataival létesített ipari együttmű
ködési kapcsolatok területe.
Természetesen az ellentételezési kereskedelem és tevé
kenység körében megvalósult ügyletek a vásárló országok
fejlettségi szintjétől és helyi adottságaitól függően nagyon
eltérőek lehetnek. Egyesek például a többletexport képzé
sével kívánják az offset volumen nagyobb részét kitölteni,
míg mások iparpolitikai céljaik elérése érdekében a munka
helyteremtő és magasabb technológiai színvonalat bizto
sító beruházásokat helyezik előtérbe. Egyesek beszámít
ják az ellentételezés körébe a know-howt, a licenciát és a
technológiai transzfert, míg mások - hivatkozva azok szel
lemi értékének pontatlan meghatározhatóságára - csak
anyagi értéküket, illetve a segítségükkel produkált többletexportot veszik figyelembe.
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Hogyan teljesíti
a tendernyertes szállító cég az offset felajánlásait?
Joga van ezt saját nevében, maga teljesíteni, de a szabá
lyok lehetőséget adnak számára ún. kijelölt vállalatok bevo
nására is. Ezek a vállalatok lehetnek a szállító országában
bejegyzettek, de kikerülhetnek más országokból is. A kije
lölt vállalatokat a vásárló ország illetékes szervezeténél a
teljesítés megkezdése előtt regisztrálták, és a későbbiek
ben offset teljesítések csak ezektől fogadhatók el.

Melyek a kereskedelmi
és iparpolitikai célok elérésének eszközei?
A kereskedelmi és iparpolitikai célok érvényesítésének
eszközei a tenderkiírás offset követelményeihez csatolt ún.
indikativ listákban testesülnek meg. Ezek tartalmazzák
azon termékek, befektetési területek, földrajzi régiók meg
nevezését, amelyek az ellentételezés teljesítésénél figye
lembe vehetők. Amellett, hogy ezek a listák a nemzetközi
HS kóddal megadott termékeknek is már egy szűkített cso
portját képezik, még tovább bomlanak a szorzó nélküli és
a szorzóval ellátott listákra. Azokat a termékeket, befekte
tési és földrajzi területeket, amelyeket a vásárló ország pre
ferálni kíván, szorzószámokkal ellátott listákon csoporto
sítja. Pl. egy 1,5-es szorzójú lista esetén egy 100 egy
ségnyi tranzakciót (többletexport, befektetés stb.) 150 egy
séggel írnak jóvá az ellentételezés teljesítése során. Itt em
líthető meg, hogy az ellentételezés megkívánt mértéke
megadható az ún. bruttó teljesítés %-os értékével, amely
minél magasabb százalék, annál jobban elégíti ki a keres
kedelmi és iparpolitikai elvárásokat, mert teljesítési körét
elsősorban a szorzókkal ellátott listákról választja. Előírható
a nettó teljesítés %-os aránya is, amely 1 0 0 %-os, azaz a
beszerzés volumenével egyező esetben ténylegesen kie
gyenlíti az ügylet külkereskedelmi mérlegét. Az iparpolitika
érvényesítésének további eszköze lehet az ipari együttmű
ködés területén előírt, a vásárolt haditechnikai eszközhöz
közvetlenül kapcsolódó berendezések, részegységek, al
katrészek stb. vásárló országbeli előállítása, amelyet a
szakirodalom direkt offsetnek nevez. A szerződésben meg
határozható az ellentételezés teljes volumenének %-os di
rekt offset tartalma. Az offset ezen formája igen fontosnak
tekintendő nemzetvédelmi szempontból is mint a létező ha
diipari szakmakultúrák megőrzésének, a későbbi üzemel
tetési, javítási képesség biztosításának eszköze.
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Az ellentételezési teljesítés szankciói
A beszerzési szerződések offset fejezetei előírják az ellentételezés teljesítésének ütemezését, és annak késedelmes
teljesítése, elmaradása esetében a kötelező érvénnyel elő
írt jóteljesítési garanciaösszeg letétele gondoskodik a kár
térítésről. Lehetőség szerint az ellentételezés teljesítésé
nek időtartama egybeesik a szállítási szerződések időtar
tamával, mert akkor nincs az ügyletnek negatív hatása az
ország külkereskedelmi egyensúlyára (feltételezve, hogy a
beszerzés és az offsetvállalás volumenei megegyezőek). A
jóteljesítési garancia összege elérheti a szerződés teljes
értékének 5-8%-át is. Természetesen a pályázók elbírálá
sánál pozitívumként esik latba a követelménynél rövidebb
időtartamú ellentételezési teljesítés vállalása, illetve maga
sabb összegű jóteljesítési garancia letétele.
Az ellentételezési kereskedelemmel kapcsolatban el kell
oszlatni azt a - néhány magyar sajtóorgánumban megje
lent - téves megállapítást, amely szerint a hadiipari beszer
zéseknél alkalmazott offset technika „pénzkímélő megol
dás”. Erről szó sincs, mert az ellentételezési kereskedelem
során létrehozott minden ügyletnek önmagában is meg kell
állnia saját lábán és mindkét fél számára kölcsönösen elő
nyösnek kell lennie, és a fizetéseket a szerződésben leír
tak szerint kell teljesítenie. Más kérdés az, hogy a piaci ver
seny miatt az üzletre pályázók felajánlanak bizonyos „pén
zügyi csomagokat”, amelyeknek a halasztott fizetési felté
tel is része. Hiú ábránd lenne azonban azt hinni, hogy a
későbbi fizetés kamatait nem a vásárlónak kell megfizetnie.
A fentiekben tárgyalt kereskedelmi konstrukció fő jel
lemzője, hogy azonos időben, párhuzamosan két szerző
dés - a haditechnikai szállítási és az ehhez kötelező ér
vénnyel kapcsolt offset szerződés - teljesítése folyik,

amelynek pénzügyi kiegyenlítése a szerződésekben rögzí
tettek szerint történik.

Az ellentételezési kereskedelem
és tevékenység magyarországi gyakorlata
Magyarországon 1995-ben kezdtek az ellentételezési ke
reskedelem kérdésével foglalkozni, amikor körvonalazód
tak az elkövetkező évek honvédelmi beszerzései. Az elsők
között került napirendre a légierő fejlesztésének kérdése.
Ennek kapcsán a svéd Wallenberg-csoport elsőként tett
szállítási ajánlatot a kormánynak, aminek a széles körű off
set tevékenység is része volt. Ekkor adta feladatul a kor
mány az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztéri-
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umnak az offset feltételrendszer kidolgozását, amelynek
kötelező érvényű alkalmazását két kibocsátandó tender
(„rakéta” és „radar”) esetében kormányhatározattal is meg
erősített. Közben a repülőgéptender kiírásának elhalasz
tása miatt az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisz
térium a kormány által jóváhagyott elő-offset szerződése
ket kötött a repülőgépek szállítására majdan pályázni kívá
nókkal, amelyekben kötelezettséget vállal, hogy a győztes
nél beszámítja az addigi teljesítéseket, illetve a vesztesek
is konvertálhatják teljesítéseiket más ügyletekbe.
Az elő-offset szerződések mellékletét képezi az időköz
ben kidolgozott „Az ellentételezési kereskedelem és tevé
kenységek általános szabályai” című dokumentum és az
indikativ listák. Az általános szabályok között - azok rész
letes ismertetését nélkülözve - olyan fontosabb fogalmak
leírása található meg, mint:
- az ellentételezési kereskedelem és tevékenységek
folytatására kijelölt vállalatok;
- az ellentételezési kereskedelem és tevékenységek te
rületei és tárgya;
- export- és befektetési szabályok;
- az adminisztráció végrehajtása stb.
Megjegyzendő, hogy az ellentételezési kereskedelem
már Magyarországon is túlesett a kezdeti tűzkeresztségen,
hisz a korábban már említett rakétatender győztesével
ezen elvek szerint került sor szerződéskötésre, és jelenleg
is folyik annak technikai és offset teljesítése. A teljesség
kedvéért meg kell említeni, hogy a magyar gyakorlatban az
általános szabályok mellett, amelyek minden tender eseté
ben azonosak, megjelenik „Az ellentételezési tevékenység
feltételei” című dokumentum is, amely az adott beszerzés
volumenéhez és jellegéhez rendelten fogalmazza meg a
már korábban is említett speciális követelményeket. Ezek
számszerűsített adatokat is tartalmaznak, amelyek a ten
dergyőztes kiválasztásánál is alapul szolgálnak.
Az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium
az ellentételezési kereskedelem napi ügyinek vitelére (el
lentételezési teljesítések jegyzése, a kijelölt vállalatokkal
való kapcsolattartás stb.) létrehozta az Ellentételezési Ke
reskedelmi Irodát, valamint az elvi és stratégiai kérdések
megfogalmazására, szerződések megkötésére, az ellenté
telezési kereskedelem során felmerült vitás kérdések ren
dezésére az Ellentételezési Kereskedelmi Bizottságot.
E rövid ismertetés befejezéseként megállapítható, hogy
az „offset trade” nem csodaszer ugyan, de olyan eszközö
ket ad a vásárló kezébe gazdaságának formálására, ame
lyeket térségünk egyetlen országa sem nélkülözhet.
Szeghy Sándor főtanácsos
IKIM
Védelmi és Hadiipari Osztály

A haditechnikai kutatók és fejlesztők napja a HTI-ben
Idén ötödször ünnepelték március 1-jén a haditechnikai ku
tatók és fejlesztők napját. Az ünnepséget a hagyományok
nak megfelelően a Honvédelmi Minisztérium Haditechnikai
Intézetében rendezték. A látványos bemutatón megjelent
dr. Fehér József közigazgatási államtitkár úr.
Az ünnepséget Ráth Tamás mérnök ezredes, a HM HTI
főigazgatója nyitotta meg, aki örömmel üdvözölte a Honvé
delmi Minisztérium, a Magyar Honvédség illetékes vezetőit
és a magyar ipar haditechnikai feljesztéssel, gyártással
foglalkozó szakvezetőit, szakembereit. Hamarosan szót
kaptak az Intézet fejlesztéssel és tudományos elemzéssel
foglalkozó szakemberei. Látványos bemutatójukban érzé
keltették, hogy a pénzhiány ellenére a hazai szakállomány
az elmúlt év alatt számos technikai újdonsággal és sikeres
fejlesztéssel gazdagította haditechnikai eszközeinket. Az új
eszközöket egy kis kiállításon láthatták a vendégek, ezek
között szerepeltek a légtér-ellenőrző alközpontot és egyes
elemeit bemutató tablók; a 9 mm-es 96M P9RC hadipisz
toly; a 9 mm-es KGP-9 géppisztoly; a Gepárd nagy telje-
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sítményű lövészfegyver; a 93M.NF védő- és 96M.NF.T tá
madó kézigránát; a pilóta nélküli repülőgép és fedélzeti be
rendezései területén elért eredmények; a 95. M védőmel
lény-család; a HAK-1 harckocsi elleni akna elektronikus
gyújtóval; és a harcászati digitális rádiórelé.
Dr. Fehér József államtitkár úr az ünnepség végén több
fejlesztőnek honvédelmi miniszteri és államtitkári elismeré
seket és jutalmakat adott át. Majd az ünnepség kötetlen
beszélgetéssé alakult át, ahol a résztvevők gratuláltak az
elismerést kapott kollégáknak és kifejtették gondolataikat a
közeljövő feladatairól.
Szabó Miklós mérnök alezredes
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Légtér-ellenőrző hadműveleti központ - ASOC
Az Országgyűlés határozatának megfelelően elkezdődött
a légvédelmi rádiólokációs felderítő, információs és veze
tési rendszer fejlesztése. A térségünkbe telepítendő
ASOC-rendszerhez szorosan kapcsolódnak a hazai fej
lesztések. A munkát a szuverenitás megőrzése mellett
amerikai szakemberek segítették. Ez a munka 1998 febru
árjában jelentős fázisába ért. Az új országos polgári és ka
tonai légtér-ellenőrző rendszer elemeit már az alkalmazási
helyeken telepítik a hazai szakemberek.
Az egyes helyeken alkalmazott hagyományos légtér-el
lenőrzési módszernél a cél első felderítésétől a kiértékelé
sig 2-4 perc is eltelhet, miközben a cél több tíz kilométert
is megtehet. Például a 2160 km/h sebességű vadászre
pülőgép három perc alatt 108 km-t repül. Az új rendszer
képes valós idejű információ feldolgozására, így a parancs
nok a döntését a cél felderítése után néhány másodperc

késéssel már meghozhatja. Ebben az esetben az aktív
fegyvereket kezelők részére sokkal előbb adhat parancsot.
A rendszer nagy előnye, hogy nagymértékben megnö
veli a polgári repülés biztonságát, továbbá teljesebbé teszi
hazánk légvédelmi rendszerét, növeli annak információs
bázisát, és a hazai rádiólokátorok korszerűsítésével
együtt a NATO-elvárásoknak is meg fog felelni a légierő.
Az új rendszert számos alkalommal mutatták be. Ezek
közül kiemelkedett az 1998. február elején a HM Haditech
nikai Intézetben tartott, ahol a rendszer egyes elemeit és
azok szimulált működését is megismerhették a vendégek.
A bemutatót megtekintették az Országgyűlés Honvédelmi
Bizottságának tagjai, a HM és a Magyar Honvédség több
vezetője, és a társminisztériumok számos képviselője. Ez
a bemutatkozás megelőzte a rendszer szerkezeti elemei
nek a közvetlen telepítését. Az illetékes honvédelmi veze
tés az ASOC-program végrehajtásának nemzetközi és ha
zai szakmai koordinálásához létrehozta a programirodát.
A rendszer fejlesztése és kiépítése államközi szerződés
alapján folyik, a közvetlen telepítési munkákat a Honvé
delmi Minisztérium Haditechnikai Intézetének fejlesztőmér
nökeinek irányításával hazai polgári cégek végzik. A rend
szer részletes bemutatását külön cikkben tervezzük.
Szabó Miklós mérnök alezredes
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An-26 repülőgépek nagyjavítása
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A Magyar Honvédség An-26 típusú közepes szállító re
pülőgépek üzemideje az 1996-97. években lejárt. Mivel a
honvédségnek a légi szállítási feladatokon kívül nemzet
közi kötelezettségei is vannak - Open Sky illetve ezek a
repülőgépek bonyolítják le a VIP-szállításokat is, szüksé
ges volt a repülőgépek további üzemeltetése. Négy darab
repülőgép nagyjavításáról született döntés 1996-97-ben. A
nagyjavításokat Kijevben, a 410. számú repülőgép-javító
üzemben rendelték meg. Itt történt korábban is az A n-26
repülőgépek nagyjavítása.
A javítóüzemet - amely a kijevi (korábban zsuljani néven
ismert) repülőtér mellett települ - az 1940-es évek végén
alapították AS típusú csillagmotorok javítására. Az 50-es
években kezdték meg az A n -2 é s L i-2 típusú repülőgépek
nagyjavítását.
A 60-as években tértek át az An-24 típusra, amely
később kiegészült a típuscsalád további tagjaival (An-26,
An-32). Jelenleg készülnek fel az An-72, -7 4 típusok fo
gadására. A hajtóművek közül a D-36, az AI-25 és az
A I-9 típusok időszakos ellenőrzését, javítását végzik.
Fénykorában a gyár havi 15 repülőgépet bocsátott ki, je
lenleg ez - a fizetőképes kereslet hiányában - csak 4-5
darab. Megrendelőik között megtalálhatók a világ négy
földrészének országai. A magyar gépekkel egy időben a
gyárban román, kubai, jemeni, indiai és természetesen a
volt Szovjetunió tagállamainak gépein dolgoztak, a legna
gyobb külföldi megrendelőjük valószínűleg India, amely
több mint 120 darab A n-32 repülőgépet üzemeltet, me
lyekből 6 darab 1996 végén nagyjavítás alatt állt.
Repülőgépeink nagyjavítása 3 ütemben történt. Először
még 1996-ban a 406-os, majd a 603-as oldalszámú gépek,
harmadik ütemben 1997 tavaszán a 405-ös és 407-es ol
dalszámú repülőgépek kerültek sorra. A repülőgépeket a
Katonai Légügyi Hivatal, a Beszerzési Hivatal, az MH
RMSZF és az üzemeltető alakulat munkatársaiból álló bi
zottság adta át a gyárnak. Az átadás során a gyár képvi
selői ellenőrizték a gépek okmányait és a berendezések ál
lapotát. A nagyjavítás során a repülőgépeket szétszerelték,
a fődarabokat és a berendezéseket kiépítették, a gép
összes szerkezeti elemét ellenőrizték. Végrehajtották a
szükséges javításokat és cseréket, illetve elvégezték a kö
telező bülletin (hivatalos közlönyben előírt) munkákat.
A repülőgép sárkányáról a kritikus helyeken a festéket le
maratták az ellenőrzés előtt. A korrodált, illetve meggyengült
elemeket kicserélték vagy megerősítették. A repülőgépek át
vételekor a fent említett bizottság tagjai ellenőrizték az elvég
zett munkát és végrehajtották a repülőgép berepülését.
A repülőgépek üzemidejét 5 évvel hosszabbította meg a
nagyjavítás. Azóta 2 repülőgép Tökölön, 2 Szolnokon üze
mel. A gépek színösszeállítása a régi maradt, bár az első
2 gép az eredetinél sötétebb szürkére sikerült.
Nagy András
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Az orosz tábori tüzérség II. rész
Takács Tamás őrnagy

(A cikk első része a Haditechnika 1998/2. számában
jelent meg.
Szerk.)
A nyolcvanas évek végén rendszeresített 2Sz19 önjáró
ágyú alvázaként a korszerű T-80-as közepes harckocsi
szolgáltatott alapot (19. kép). Az önjáró löveget erős pán
célzat és rendkívül jó manőverezőképesség jellemzi. Az
ágyú tűzgyorsasága is igen meglepő, 8 lövés percenként.
Ezt a tűzgyorsaságot természetesen automata töltőberen
dezéssel érték el. A berendezés - hasonlóan a korszerű
harckocsikhoz - a gránát kiválasztásán kívül számon tart
ja a meglévő lőszerkészletet is. Az önjáró löveg robusztus
páncéltornya 50 darab lőszer elhelyezését teszi lehetővé.
A lőszer bemálházása a torony hátsó részén kialakított
speciális „szállítószalag” segítségével történik. Az önjáró
ágyú maximális lőtávolsága 24,7 km, a rakétapóthajtású lő
szeré pedig 36 km. A legutóbbi időben a 2Sz19 önjáró
ágyú gépvontatású változata is megjelent a csapatoknál. A
2A65 típusjelzésű ágyú lövegtalpa leginkább a D -20 ágyú
taracknál alkalmazott változathoz hasonlít, a lövegcső pe
dig teljes egészében megegyezik a 2Sz19-éveI (20. kép).
Feltétlenül szólni kell még a nagy hagyományokkal bíró
szovjet sorozatvető tüzérségről is. A fejlesztő munka ezen
a területen már a hatvanas években eredményeket hozott.
Ekkortájt állították rendszerbe a 122 mm-es, 40 indítócsö

ves BM-21 sorozatvetőt, mely a külföldi katonai szakértők
szerint is a második világháborúban alkalmazott „Katyusa”
méltó utódjává vált. A konstruktőrök az indítóállványt az
Ural-375 típusú terepjáró tehergépkocsi alvázára helyez
ték el (21. kép). Az indítócsövek négy sorban képeznek
egységes csőköteget, és a lőelemek meghatározása után
a célra történő beirányzásuk elektromos erőátviteli rend
szeren keresztül, vagy ennek meghibásodása esetén
mechanikus segítségével történhet. A reaktív lőszerek in
dításához - melyet a kezelőállomány a kabinból, vagy ki
helyezhető indítópultról is végrehajthat - húsz másodperc
szükséges (egy másodperc alatt kettő rakéta). A konst
ruktőrök repeszromboló harcifejjel szerelt reaktív lőszere
ken kívül még köd, vegyi és gyújtó harcifejeket is kifejlesz
tettek. Repeszromboló harcifejjel szerelt lőszer esetében
egy teljes össztűzzel 256 kilogramm robbanóanyag lőhető
ki a célterületre. A tűzeszköz töltését - újratöltését a kezelőállomány kézi erővel hajtja végre. Az oroszok a sorozatvető
továbbfejlesztett változatánál (GRAD-1 vagy BM -21-1) a
hordozójárművet a ZIL-131 típusjelzésű tehergépkocsira
cserélték fel. Itt az egységes csőköteg csak 36 darab indí
tócsövet tartalmaz. Később a légideszant-csapatoknál
rendszeresített (BM -21-V) változatnál az indítócsövek
számát 12-re csökkentették, és itt GAZ-66 tehergépkocsi
lett a hordozójármű. Ennek a típusváltozatnak érdekessé
ge még, hogy a sorozatvető kiszolgálásához csupán két fő
kezelő szükséges (22. kép). A BM-21 sorozatvető - ha
sonlóan a D -30 tarackhoz - rendkívül sikeres tűzeszköznek számít, mert a világon több mint 30 ország haderejé
ben rendszeresítették.
A nyugati katonai szakértők a hetvenes években figyel
tek fel a 220 mm-es, 16 indítócsöves Uragan (BM-27) tí
pusjelzésű sorozatvetőre (23. kép). Az akkori szovjet kato
nai vezetés a tűzeszköz kifejlesztésekor messzemenően fi
gyelembe vette azokat a követelményeket, amelyek a
hadműveletek megvívásakor a sorozatvető tüzérség részé
re feladatként jelentkeznek. A konstruktőrök nem titkolt
szándéka az volt, hogy az amerikai MLRS sorozatvetőhöz
hasonló paraméterekkel rendelkező tűzeszközt hozzanak
létre. Az indítóállvány hordozójárművét ZIL-135 LM típusú
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nyolckerekes harcjármű bázisán alakították ki. A 16 darab
indítócsövet egységes keret fogja össze és célra történő
irányítását - hasonlóan a BM -21-hez - elektromos erőát
viteli rendszeren vagy - ennek meghibásodása esetén mechanikus irányzóberendezés segítségével lehet végre
hajtani. A reaktív lőszerek indításához nyolc másodperc
szükséges (egy másodperc alatt két rakéta). Ezenkívül 8
reaktív lőszert lehetséges négy vagy húsz másodperc alatt
indítani. A reaktív lőszerek maximális lőtávolsága 35 kilo
méter, és repesz-, kazettás-repesz-, távaknásító-, gyújtóés agitációs-, valamint térhatású robbanóanyaggal töltött
harcifejekkel szereltek. Térhatású robbanóanyaggal töltött
lőszernél a rakéta robbanóanyaga a becsapódáskor a le
vegővel keveredve nagy kiterjedésű gázkeveréket alkot,
melynek robbanásakor a megnövekedett nyomás nagy te
rületen, gyakorlatilag egy időben hat. (Ezt a lőszerfajtát a
kínai határkonfliktus idején alkalmazták sikeresen.)
Összességében az Uragan sorozatvető fontosabb harcá
szati-technikai paraméterei megközelítik az amerikai
MLRS sorozatvetőét, de az indítóállvány kiszolgálásához
(töltés végrehajtása, irányzás, tűzkészség ideje) több ke
zelőre és időre van szükség.
Napjainkban Oroszország legnagyobb űrméretű sorozat
vetője a Szmercs(5) (24. kép). A 300 mm-es, 12 indítócsö
ves, Szmercs típusjelzésű sorozatvető a katonai szakirodalomban még BM-30 vagy 9A52típusjelzéssel is ismert. A
tűzeszköz 70 kilométeres maximális lőtávolsága lehetővé
teszi a harcászati rakéták és az eddig ismert nagy hatótá
volságú sorozatvetők 40 kilométeres lőtávolsága közötti
hézag kitöltését. A konstruktőrök a hordozójárművet a
M AZ-543 nagy teherbírású terepjáró gépjármű alvázából
alakították ki. A hordozójármű orr-részében két darab
könnyű páncélzatú, teljesen zárt kabin található. A bal ol
dali elülső kabinban a harcjárművezető helyezkedik el, míg
a hátsó kabinrészben a sorozatvető bemérő és híradó be
rendezései, valamint a fegyverzeti rész irányítópultjai talál
hatók. A sorozatvető 12 darab reaktív lőszert 38 másod
perc alatt képes kilőni. A kilőtt lőszereket a röppálya leszál
ló ágán gázdinamikai kormányzás elvén működő irányító
rendszerrel látták el. Ennek következtében a találati pon
tosság - a lőtávolságtól függően - akár a 40-150 métert is
elérheti, a lövedékek becsapódásának eloszlási sűrűsége
pedig egyenletesebbé válik. A sorozatvető tűzképessége
vészjósló az ellenség számára. Bizonyság erre, hogy csu
pán egy harci gép, egy össztűzzel, hagyományos repesz
reaktív lőszerek alkalmazásával hozzávetőleg 800x800
méter nagyságú célterületet képes pusztítani! A Szmercs
sorozatvetőkből 98 darab áll szolgálatban az orosz száraz
földi csapatoknál.
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táblázat

Sorozatvetők
Típus
Rendszeresítés éve

B M -27
(URAGAN)
1977

B M -30
(SZMERCS)
1986
300

122

122

122

220

40

36

12

16

20,38

35

70

180
0+ 55
5

±30
0+55
4

±30
0+55
4

repeszromboló,
gyújtó,
vegyi,
kazettásrepesz,
távaknásító,
agitációs

repeszromboló,
kazettás,
(fejlesztés alatt:
célkereső)

kerekes
V - 8 2db
2 x 180
500
65

kerekes
V-12
525
850
65

22,75

43,7
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Lőszerek

Típusa
Motor rendszere és
teljesítm énye(LE)
Hatótávolság (km)
M aximális sebesség
(km/h)
Harci tömeg (t)

BM -21 V
BM -21 b
(GRAD-1)
1964
1976
FEGYVERZET

C\J ^

Űrméret (mm)
Indítócsövek száma
(db)
Maximális
lőtávolság (km)
Irányzási határok
- vízszintes (fok)
- függőleges (fok)
Kezelőszem élyzet
(fő)

BM - 2 1
(GRAD)
1964

2

repeszromboló,
köd,
vegyi,
gyújtó,
(távaknásító)

kerekes
V - 8 benzines
180
750
75

HORDOZÓJÁRMŰ
kerekes
kerekes
V - 8 benzines
V - 8 benzines
151
116
850
275
80
85

13,7

10,5

Orosz tüzérség:
ellentmondásos jelen, és talán ígéretes jövő?
Oroszország jelenleg 20 650 darab 100 mm-nél nagyobb
űrméretű tüzérségi eszközzel rendelkezik.(6 ) Számunkra
sokkal fontosabb, hogy az Uraitól nyugatra 6380 darab lel
hető fel, melyeknek - a 2 . ábra szerint - csupán 62 száza
léka tekinthető önjárósítottnak, ami még jelentősen elma
rad az optimálisnak számító 80-90 százaléktól. Az orosz
tüzérségnél az alapvető űrméret lövegeknél 122, 152, 203,
sorozatvetőknél 122, 220, 300, míg az aknavetők esetében
82, 120 és 240 milliméter. Mindez kedvezőnek mondható,
ám az egyes űrméreteken belül az optimálisnál lényegesen
több típusváltozat áll rendszerben. Különösen szem
betűnő ez a 152 mm-es tűzeszközök esetében, ahol egyi
dejűleg hat különböző típusváltozattal lehet találkozni. Ha
szemügyre vesszük, érdekes képet mutat az is, hogy az
egyes tűzeszközök rendszeresítése óta hány év telt el. A 3.
ábra szerint az Uraitól nyugatra telepített tűzeszközök 56
százalékát 11-20 évvel ezelőtt állították szolgálatba. A kor
szerűtlen, 2 1 évnél régebbi tűzeszközök számaránya szin
tén igen számottevő (28 százalék).
A korszerű, a nyolcvanas évek végén, illetve a kilencve
nes években rendszeresített tűzeszközök aránya viszont
csupán 16 százalék. Közismert, hogy a régi, elavult tűzesz
közök kiselejtezése folyamatban van, de a tüzérség teljes
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átfegyverzése korszerű löveganyagra hatalmas gazdasá
gi terheket róna a válságban lévő orosz gazdaságra, így a
1 0 évnél nem régebben rendszeresített tűzeszközök
számarányának jelentős növekedése az ezredfordulóig
nem valószínű. Ezzel szemben az ezredforduló utáni évti
zedekben - a további csökkentések, illetve a hadiipar tel
jesítőképességét figyelembe véve - arányuk vélhetően
akár 20 százalék (7) fölé is emelkedhet!
Érdemes még arra is figyelmet fordítani, hogy az orosz
tábori tüzérség 2215 darab (8 ) harcászati atomlőszerrel
rendelkezik (4. ábra). Ezen atomlőszerek 2 vagy 5 kilotonnás hatóerejűek, és általában zászlóaljszintű harcászati
alegységek pusztítását teszik lehetővé.

A fejlesztések lehetséges
fő irányai az ezredforduló utáni évtizedekben
Csövestüzérség: A továbbfejlesztett önjáró és vontatott lövegek közül a 203 mm-es 2Sz7, önjáró ágyú, a 122 mmes 2Sz1 önjáró tarack és a D -30 vontatott tarack minden
valószínűség szerint a második évezred elejéig rendszer
ben marad annak ellenére, hogy a fejlődés a 152 mm-es
űrméretű lövegek felé mutat. A D -30-as tarack esetében
érdemes még megjegyezni, hogy a kilencvenes években a
122 mm-es lövegcsövet kicserélték a 7-72 harckocsiknál
alkalmazott korszerű, 125 mm-es, simacsövű lövegre. Ezt
a tűzeszközt páncéltörő lövegként alkalmazzák (25. kép).
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A 2Sz5 önjáró és a 2A36 vontatott lövegek, valamint ki
szolgáló berendezéseik még viszonylag korszerűnek
mondhatók. A régi 2Sz3 önjáró tarackot sem vonták még
ki, de hosszabb csővel és megnövelt hatótávolságú lőszer
rel még 2000 után is szolgálatban tartható. A 2Sz3 az el
múlt időszakban korszerűsített, nagyobb lőszerkészlet el
helyezését biztosító páncéltoronnyal kerül ki a csapatokhoz
(26. kép). Jelenleg a legkorszerűbb 2Sz19 önjáró és a
2A65 vontatott lövegekből együttesen 563 darab áll szolgá
latban, és minden bizonnyal majd ezek fogják felváltani a
régi 2Sz3 és D -20 lövegeket. Az aknavetők közül a 2B16
vontatott, illetve a 2Sz23 jelű önjáró aknavetők tekinthetők
korszerűnek. Minden valószínűséggel ezen harceszközök
lesznek a gépesített lövészzászlóaljak közvetlen tűztámogatói még a 2 0 0 0 utáni években is.
22. á b ra : 122 m m -e s, 12 in d ító c s ö v e s B M -21-V
s o ro z a tv e tő a d e s z a n tc s a p a to k n á l

Sorozatvető tüzérség
A BM-21 sorozatvető legújabb, modernizált változatához a csehszlovák RM -70 sorozatvetőhöz hasonló - töltőbe
rendezést fejlesztettek ki. Egyes elképzelések szerint az
ezredforduló után folyamatosan a 220 mm-es Uragan so
rozatvető fogja majd felváltani a BM-21-eseket. Ismerete
ink szerint a Szmercs sorozatvető 14 indítócsöves (9A52A)
típusváltozatát is kifejlesztették már.
Tűzvezető rendszerek

23. á b ra : 2 2 0 m m -e s U RAGAN (BM-27) s o ro z a tv e tő

Az önjáró tüzérosztályoknál rendszeresített Masina tűzve
zető rendszer legújabb változatánál az elsőtiszti vezetési
pont és a lövegek között már olyan kijelző berendezést alkal
maznak, mely az állítandó elemeket jeleníti meg a kezelők
részére. A Szmercs és az Uragan sorozatvetőkhöz olyan
automatizált tűzvezető rendszert fejlesztettek ki, mely három
osztály harc- és tűzvezetését képes kiszolgálni. A tűzvezető
rendszer a lőelemek megállapítása mellett a felderítési ada
tok nyilvántartását és a tűzcsapások megtervezését is képes
végrehajtani. Hangsúlyozni szeretném, hogy olyan egysé
ges tűzvezető rendszerrel, mely az ütegtől a hadosztályig
(hadtestig) terjedő vezetési szintet átfogná, az oroszok még
nem rendelkeznek! Minden valószínűséggel - a jelentős
anyagi költségek miatt - ilyen rendszerek megjelenésével
csak a kétezer utáni évtizedekben lehet majd számolni.
Lőszerek

24. á b ra : 3 0 0 m m -e s SZMERCS (BM-30) s o ro z a tv e tő
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A tűzeszközökhöz általában a hagyományos repeszrombo
ló, világító, gyújtó, vegyi- és ködgránátok mellett önvédel
mi célra páncéltörő (kumulatív) gránátokat rendszeresítet
tek. A legutóbbi időszakban már lézerirányítású lövedékek

ra, hogy a 2000 utáni évtizedekben egy jóval kisebb, ütő
képesebb és főleg önjáró tüzérséggel ellátott fegyvernem
alakulhat ki, melynek alkalmazása minden bizonnyal ekkor
ra már közelíteni fog a NATO-ban napjainkban elfogadott
fontosabb elvekhez.
Jegyzetek
(5) . A Szmercs jelentése Tornádó.
(6)
. Ezenfelül még 13 000 darab elavult, második világháborús, 100 mm-nél nagyobb űrméretű tűzeszközt tárol
nak az uráli fegyverraktárakban. (The Military Balance,
1995-1996. The International Institute for Strategic Studi
es, 1995. Russia. 114. oldal.)
(7)
. Ez a szerző véleménye és csak az Uraitól nyugatra
elhelyezkedő tűzeszközökre vonatkozik.
(8) . The Military Balance, 290. oldal.
kifejlesztéséről érkeznek hírek. Értesülések szerint a
Krasznopol lézerirányítású lövedék a 152 mm-es űrméretű
lövegekből lőhető ki. A 20,5 kg tömegű gránát lőtávolsága
2 0 km-ig terjed, álló és mozgó célra egyaránt alkalmazha
tó. A gránát a röppálya leszálló ágán a becsapódás előtt
6-15 másodperccel aktivizálódik. A lézer célmegjelölő hor
dozható változatban készült. Ehhez hasonló elven működő
aknagránátokat rendszeresítettek még a 240 és a 120
mm-es önjáró aknavetőkhöz is (2Sz4, 2Sz9, 2Sz23). Em
lítésre érdemes még, hogy az ellenség pontosan be nem
mérhető rádióadóinak zavarására egyszeri felhasználású
rádiózavaró lőszert fejlesztettek ki. A lövedék kilövése után
a zavaróadó 2 órán keresztül működőképes. Néhány éve
alkalmaznak rakétapóthajtású (RAP) lőszereket, melyek az
irányítási gondok ellenére kis mennyiségben már a csapa
tok rendelkezésére állnak. A 300 mm-es Szmercs sorozat
vetőhöz a hagyományos repeszrombolón kívül eddig még
egyfajta lőszerről tudunk, mely 64 db kis bombát tartalmaz.
Valószínűleg célkereső, páncéltörő szubmuníciót tartalma
zó kísérleti lőszerrel is rendelkezhetnek az oroszok. Az űr
méret lehetővé teszi a még nem teljesen miniatürizált alko
tórészek alkalmazását. Ezen lőszerek ismereteink szerint
még a fejlesztés stádiumában vannak. Eltekintve a Krasz
nopol lézerirányítású lövedékektől, illetve az Uragan,
Szmercs és a BM-21 sorozatvetőkhöz kifejlesztett kazet
tás lőszerekről, a viszonylag fejletlen technológia miatt nem
valószínű, hogy az ezredfordulóig újabb intelligens lősze
rek jelennének meg a tüzérségnél. Ugyanakkor számos
katonai szakértő úgy ítéli meg, hogy kis-jugoszláviai és kö
zel-keleti közvetítéssel a kétezer utáni évtizedekben már
akár tömegesen is feltűnhetnek ilyen típusú korszerű lősze
rek a csapatoknál.
A nemzetközi fegyverkereskedelemben való kedvezőbb
pozíciók megszerzéséért az orosz konstruktőrök tervbe vet
ték a 155 mm-es tüzérségi rendszerek kifejlesztését, bár
ennek konkrét jelei napjainkban még nem tapasztalhatóak.
Konzekvenciák
A hetvenes-nyolcvanas években a szovjet tábori tüzérség
- harceszközei intenzív fejlesztésének köszönhetően - ké
pessé vált a nagy mélységben elhelyezkedő célok (objek
tumok) pusztítására. Ekkor egy sor új tüzérségi harcesz
közt állítottak szolgálatba, de a korszerű automatizált tűz
vezető rendszerek és lőszerek kifejlesztése elmaradt. Nap
jainkban a tábori tüzérség az orosz szárazföldi csapatokon
belül nagy létszámú, felduzzasztott eszközállománnyal
rendelkező fegyvernem. Harci alkalmazását a második vi
lágháborús tapasztalatok alapján még mindig a mennyisé
gi szemlélet uralja.
Ugyanakkor a katonai szakértők felhívják a figyelmet ar
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Az RDY típusú repülőgép-fedélzeti radar
Dr. Csorba János mérnök alezredes - Rai István mérnök alezredes
MH RMSZF-ség

A Mirage-2000-5 típusú harcászati re
pülőgép szenzorai közé tartozó RDY tí
pusú radar ( 1 . és 2 . ábra) a repülőgép
vezető harctevékenységét a legszéle
sebb körűen támogató több üzemmó
dú, többféle modulációjú koherens adó
jellel működő fedélzeti tűzvezető radar.
Az RDY-programot a THOMSON-CSF
vállalat - saját erőből - 1984-ben indí
totta be azzal a célkitűzéssel, hogy a
M irage-2000-5 repülőgép számára
nagy teljesítőképességű többfeladatú
radart hozzon létre, amely rendkívül
versenyképes az 1990-201 О-es évek
horizontján feltételezhető csúcskategó
riájú radarberendezésekkel történő
összehasonlításban. A prototípus első
repüléses vizsgálatára 1987-ben került
sor egy Falcon 20 típusú repülőgépen.
Összesen 9 mintapéldány készült, me
lyekkel 1 0 0 0 repüléses vizsgálatot haj
tottak végre. Az RDY-sorozatgyártás
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első példányait 1994-ben szállították le,
s a vállalat napjainkig 130 darab RDYra szóló megrendelést kapott, részben
a Francia Légierő, részben pedig külföl
di megrendelők számára [1]. Jelen
cikk az RDY radar szerkezeti felépíté
sének, működési üzemmódjainak és
karbantarthatósági tulajdonságainak is
mertetésével foglalkozik.

Az RDY radar szerkezeti felépítése
Az RDY fedélzeti radar 6 darab szerke
zeti részből: az antennaegységből, a
gerjesztő egységből, az adóból, a
vevőből, a programozható jelfeldolgozó
processzorból és a programozható
adatfeldolgozó processzorból áll (lásd a
3. ábrát). A radar össztömege mintegy
250 kg, teljesítményfelvétele a repülő
gép elektromos hálózatából kb: 9 kVA.

Antennaegység
Az antennaegység részeit a sík elren
dezésű réssugárzó antennarács (a tu
lajdonképpeni antenna), a szervomechanizmus, valamint a radar vevőjé
hez tartozó nagyfrekvenciás erősítő és
mikrohullámú áramkörök alkotják.
Az antenna az adó energiájának irá
nyított kisugárzására és a jelek irányí
tott vételére szolgál. A nagy antenna
nyereségű, sík réssugárzókból álló an
tennarácsra IFF dipólok opcionálisan
felszerelhetők (az 1 . és 2 . ábrán ez az
eset látható). Az antenna iránykarakte
risztikája alacsony oldalszirmokkal ren
delkezik. Az antenna a későbbiekben
helyettesíthető lesz elektronikus nya
lábeltérítésű fázisvezérelt antennával
[ 6].

A szervomechanizmus segítségével
az antenna +60° oldalszög és 60°hely-

szög tartományon belül mozgatható, az
üzemmódtól függő határokon belül és
törvényszerűségek szerint, illetve spe
ciális esetekben a repülőgéphez viszo
nyított stabil helyzetben rögzíthető. Kis
tehetetlenségi nyomaték, s ezáltal nagy
mozgékonyság jellemzi. Az eltérítés
szögsebessége elérheti a 2 0 0 °/s érté
ket.
Az antennaegységhez tartozó mikro
hullámú áramkörök segítségével a
négy részre osztott antennarács felhasználásával összeg és kétcsatornás
monopulse iránykarakterisztikát, vala
mint egy segédantenna iránykarakte
risztikát alakítottak ki. A vivőfrekvencián
működő előerősítők és a vevőt védő
áramkörök szintén az antennaegység
ben nyertek elhelyezést.

Gerjesztőegység

TRANSM ITTER

A gerjesztőegység állítja elő a radar
adójának és vevőjének működéséhez
szükséges különböző frekvenciájú ko
herens, X hullámsávú rezgéseket és a
radar többi részegységének működésé
hez szükséges szinkronizáló jeleket.
A koherens adójel előállítását nagy
frekvenciastabilitás és nagy spektrális
tisztaság jellemzi, amely a radartól el
várt teljesítőképesség elsődleges felté
tele, főleg a Doppler spektrumanalízist
illetően.

Adóegység

3. á b ra : A z R D Y ra d a r s z e rk e z e ti ré s z e i: a n ten n a , tá p eg ysé g , a d a tfe ld o lg o z ó
p ro ce ss z o r, adó, je lfe ld o lg o z ó p ro c e s s z o r, vevő, g e rje s z tő e g y s é g
(T H O M S O N -C S F / R a d a rs & C o n tre -M e s u re s )

4. á b ra : L e v e g ő -le v e g ő ü z e m m ó d o k
(T H O M S O N -C S F / R a d a rs & C o n tre -M e s u re s )

Az adó két csúcsteljesítmény-értékkel
működik, ezáltal biztosítja az adó átlag
teljesítmény optimális felhasználásának
lehetőségét. Tekintve, hogy az egyes
üzemmódokban a hatótávolság függvé
nye az adójel átlagteljesítményének, rit
kábban kisugárzott adójelek esetében
ugyanazon hatótávolság eléréséhez
nagyobb adójel csúcsteljesítmény, míg
sűrűbben kisugárzott adójelek eseté
ben kisebb csúcsteljesítmény szüksé
ges. Az átlagteljesítmény növelésének
másik módja az adóimpulzus időtarta
mának növelése. Annak érdekében,
hogy ez ne járjon a távolságmérési
pontosság és a távolság szerinti felbon
tóképesség romlásával, az adóimpul
zus időtartamának megnövelésével
egyidejűleg úgynevezett impulzus
kompressziót alkalmaznak.
Az RDY radar adóimpulzus ismétlő
dési frekvenciája néhány száz Hz és
néhány száz kHz között változhat. Az
átlagteljesítmény az adójel impulzus is
métlődési frekvenciájától függetlenül 1
kW nagyságrendű. A nagyfrekvenciás
nagyteljesítményű energia előállításá
ban a teljesítményerősítő szerepét folyadékhűtéses haladóhullámú cső látja
el.
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Vevőrendszer
Az RDY radar vevőcsatornái kiszajú,
az adójel frekvenciáján működő előerő
sítővel, az adójel spektrumához illesz
tett karakterisztikájú szuperheterodin
vevővel és analóg-digitális átalakítóval
rendelkeznek. A rádióelektronikai zava
rás elleni ellenálló képesség elérésé
hez a vevő kialakítása nagyban hozzá
járul. így, a monopulse szögmérés
céljaira három fizikailag létező vevő
csatornát építettek ki, ami a szögcsa
torna zavarásával szemben jobb vé
dettséget biztosít, mint a kommutált
csatornás megoldás [4]. A negyedik
vevőcsatorna a kompenzációs vevő
szerepét látja el. A vevő a rádióelektro
nikai zavarás elleni védelem (ECCM)
egyik legfontosabb forrása. A vevő za
varvédettségének, valamint a jel- és
adatfeldolgozási teljesítőképességnek
köszönhetően a radar hatékony műkö
dése a rádióelektronikai zavarás körül
ményei között is fennmarad, miközben
a repülőgép-vezető mindig tájékozta
tást kap az éppen fennálló zavarás
mértékéről [4].

Jelfeldolgozó processzor
A programozható jelfeldolgozó pro
cesszor másodpercenként több mint
egymilliárd lebegőpontos művelet
(Gflop/s) számítástechnikai teljesít
ménnyel rendelkezik, beépített bővítési
lehetőségekkel. Ez a nagy számítástechnikai teljesítmény a négy független
vevőcsatorna nagy dinamikatartomá
nyú jeleinek a kívánt nagy sebesség és
távolság szerinti felbontással történő
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feldolgozásához szükséges. A jelek
nagy dinamikatartománya onnan ered,
hogy azok magukban foglalják a kismé
retű légi céloktól visszavert jeleket
egészen a nagy kiterjedésű földfelszíni
reflexiókig. Ez a nagy dinamika jellem
zi a kiszajú mikrohullámú előerősítőt és
az analóg-digitális átalakítót magában
foglaló teljes vevőcsatornát is.
A jelfeldolgozó processzorban fela
datorientált integrált áramkörű techno
lógiát alkalmaztak. Ez a technológiai
megoldás szolgál többek között az
FFT (gyors Fourier transzformáció)
megvalósítására. A vevőhöz tartozó
analóg egységeken kívül nagyrészt
ennek a processzoregységnek köszön
hetők a radarberendezés jó ECCM pa
raméterei.

Adatfeldolgozó processzor
Nagy adatfeldolgozási sebesség (10
Mflop/s) jellemzi. Az adatfeldolgozó
processzor feladatai közé tartozik a cé
lok pályakövetése, a levegő-levegő ra
kéták és a gépágyú tűzvezetéséhez
szükséges számítások elvégzése, a ra
dartérképezés adatainak feldolgozása,
a radar üzemmódjainak vezérlése, to
vábbá
a
RDY
radar
és
a
Mirage-2000-5 repülőgép navigációs
és fegyverrendszere, illetve a kijelzők
közötti interfész megvalósítása.

LEVEGŐ-LEVEGŐ ÜZEMMÓDOK
Az RDY radar nagy távolságú célfelde
rítést tesz lehetővé a célgép és a va
dászgép egymáshoz viszonyított ma

gasságától függetlenül (vagyis „cél
lent”, illetve „cél fent” helyzetben egya
ránt). Számos francia és több mint tíz
országból érkezett külföldi repülőgép
vezető számára demonstrálták a radar
teljesítőképességét 1000 láb (kb. 300
m) vadászgép, 200 láb (kb. 70 m) cél
gép minimális repülési magassággal
bezárólag, különböző céltávolságokon
[ 2].
A harchelyzet folyamatos értékelésé
nek lehetőségét biztosítja a célok pá
lyakövetése a radar teljes távolságmé
rési tartományában, illetve a célok
vizsgálata és prioritásának meghatáro
zása. A levegő-levegő feladatokhoz tar
tozik a látótávolságon túli rakétaindítás
lehetővé tétele, valamint a kis és köze-

pes céltávolság melletti légi harc bizto
sítása. A légi célok leküzdéséhez a tűzkiváltás nagy túlterhelések mellett és
olyan helyzetekben is lehetséges, ami
kor nem esik a cél a repülőgép optikai
irányzóvonalába. Mindegyik levegő-leve
gő üzemmód alkalmazásnál fontos kö
vetelmény a zavarásállóság biztosítása.
Az RDY radarnak a 4. ábra szerinti
levegő-levegő üzemmódjai vannak:
sebesség szerinti keresés, távolságmé
rés és pályakövetés letapogatás köz
ben, repülőgép-kötelékek értékelése,
egyetlen céltárgy követése, légiharcüzemmódok.
Letapogatás közbeni távolságmérés
pályakövetés üzemmódokban a kijel
zés maximum 24 légi cél információi
nak ábrázolását teszi lehetővé, melyek
közül 8 a letapogatás közbeni pályakö
vetésből származik. A rakétaindítási
adatok kiszámítása a 4 legnagyobb ve
szélyt jelentő légi célra történik. A radar
lehetővé teszi egyidejűleg több MICA
típusú rakéta indítását. A célok radar
által meghatározott fontossági sorrend
jét szükség esetén a repülőgép-vezető
természetesen felülbírálhatja. Az ábrá
zolt 24 céltárgy mindig a legnagyobb
prioritású célokat foglalja magában. Ha

25., 26. stb. céltárgy is qnegjelenik az
RDY felderítési zónájában', akkor ezek
is kijelzésre kerülnek, feltéve, hogy a
24 legfenyegetőbb cél közé tartoznak.
Ebben az esetben azonban 1, 2 stb.
korábban megjelenített cél a kijelzőről
eltűnik. Amennyiben a 25., 26. stb. cél
nem tartozik a 24 legveszélyesebb cél
tárgy közé, akkor marad a korábbi hely
zet, vagyis ezek a képernyőn nem je
lennek meg.
A letapogatás közbeni pályakövetés
során az adatfeldolgozó processzor
meghatározza a pályakövetésre befo
gott céltárgyak adatait, és az előző, va
lamint a mindenkori aktuális adatok
alapján kiszámítja a követett célok ko
ordinátáit és mozgásparamétereit. A
követett célról a radar minden letapo
gatási ciklusban egyszer kap új infor
mációt, míg a közben lévő időben az
előzmények alapján előrejelzett adatok
kal működik. Egyetlen céltárgy követé
se esetén a pásztázás miatti ciklikus
besugárzás helyett a kiválasztott cél
tárgy besugárzása gyakorlatilag folya
matos. Ez a követési forma akkor válik
szükségessé, ha a cél leküzdéséhez
félaktív önirányítású rakétát alkalmaz
nak.
Szűk alakzatban, egymáshoz közel
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repülő célgépek esetén előfordulhat,
hogy a radar azokat nem képes külön-külön érzékelni és megjeleníteni.
Ilyen esetekben segít a repülőgép-kö
telékek értékelése üzemmód, amely
ben a radar meghatározza a kötelék
ben repülő gépek számát. Ezt a szá
mot a radar kijelzi az indikátorernyőn
az adott kötelékről származó céljel
mellett.
Légiharc-üzemmódokban a célok
helykoordináta- és mozgásparaméteradatainak az összes többi üzemmód
hoz viszonyítva a legpontosabb isme
rete szükséges. A cél úgynevezett be
fogását megelőzően a radar keresés
üzemmódban működik. A repülőgép
vezető kiválaszthatja a letapogatandó
terület fajtái közül (szektoros letapoga
tás, rögzített sugár, függőleges irányú
keresés, homloküveg kijelzőhöz illesz
kedő keresés) az adott feladathoz a
legmegfelelőbbet (5. ábra). Ha ezen
keresés közben a célról visszavert jel
érkezik, akkor a radar ezt a céltárgyat
befogja, s a továbbiakban csak ezen
céltárgy jeleit veszi és dolgozza fel. Lé
giharc-üzemmódokban az alkalmaz
ható fegyverzet tág határok között vál
tozhat (gépágyú, Magic II, MICA raké
ták stb.)
Fontos gyakorlati jelentősége van az
úgynevezett HOTAS (Hands on Thrott
le and Stick) elv alkalmazásának,
amely azt jelenti, hogy a radar légiharcüzemmódjainak vezérléséhez szüksé
ges valamennyi kezelőszerv megtalál
ható a gázkaron és a botkormányon,
amelyekről a repülőgép-vezetőnek emi
att egy pillanatra sem kell levennie a
kezét.

LEVEGŐ-FÖLD
ÉS LEVEGŐ-VÍZFELSZÍN
ÜZEMMÓDOK
A repülőgép levegő-föld feladatai ellá
tásának támogatása érdekében az
RDY radarral szemben az alábbiakban
felsorolt fő követelményeket támasztot
ták. Bármely napszakban és bármely
időjárási viszonyok között, biztosítsa a
repülőgép-vezető számára a pontos
navigálást (lásd a térképező üzemmó
dot). Kis repülési magasságokon tegye
lehetővé a repülés biztonságát veszé
lyeztető terepszakaszok jelzését, s
ezáltal a repülési pálya időben történő
módosítását (lásd a terepkövető üzem
módot). Végezetül, alapvető követel
mény a radarral szemben a földi, illetve
vízfelszíni célpontok felderítése és be
mérése révén azok megsemmisítésé
nek támogatása.
7. á b ra : A te re p k ö v e tő re p ü lé s tá m o g a tá s á n a k e lve
(T H O M S O N -C S F / R a d a rs & C o n tre -M e s u re s )
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8. á b ra : A Mirage 2000-5 típ u s ú v a d á s z g é p 01. s z á m ú p é ld á n y a te lje s fe g y v e rz e tte l é s RDY lo k á to rra l (D a ssa u lt)

Térképező üzemmód
A navigáció biztosításához a radar
térképező üzemmóddal rendelke
zik,melynek alapjait már a fedélzeti ra
darok hőskorában is alkalmazták. A
működés elvi alapjául az szolgál, hogy
a terep periodikusan ismétlődő, letapo
gató jellegű besugárzásával szinkron
ban a terepről visszaverődött jelek
erősségétől függő fényerősséget alakí
tanak ki a radar képernyőjén a besu
gárzott terepnek megfelelő irányokon
és távolságokon. Ezáltal a képernyőn
egy - a letapogatott terepre jellemző térképszerű kép alakul ki. A radarkép
nek az antenna iránykarakterisztika
szélességétől függő felbontóképessége
számos esetben kielégítő, így ezt a
közvetlen, úgynevezett normál nyaláb
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bal történő térképező üzemmódot nap
jainkban is alkalmazzák.
A normál nyalábbal történő térképe
zésen kívül az RDY radar Doppler-el
ven történő nyalábszűkítéssel is mű
ködhet. A felbontóképesség jelentős ja
vulását eredményező ezen módszer lé
nyegét az alábbiakban röviden ismer
tetjük.
Tekintsünk a terepen a repülőgép re
pülési irányához viszonyítva <*=, illetve
oc+Aoc szög alatt elhelyezkedő két
közeli pontot (6 . ábra). Ha a A« szög ki
sebb az antenna iránykarakterisztika
szélességénél, akkor a normál antenna
nyalábbal történő térképezés esetén ez
a két pont egybeolvad, külön-külön
nem észlelhető. Ha a repülési sebesség
v, akkor a szóban forgó két pont relatív
sebessége vcosa, illetve vcos( oc+A oc)i

ami Av = 2vsin(«+Ao=/2)sin(A~/2) rela
tív sebességkülönséget jelent a két pont
között. Ismeretes, hogy Av sebességkülönség Afp = 2Av/A. Doppler-frekvencia
különbséget hoz létre, ahol X a radar
adójelének hullámhosszúságát jelöli.
A íq Doppler-frekvencia különbségek ki
mutathatók, azaz két, egymástól Afpvel eltérő frekvenciájú jel egymástól
megkülönböztethető, ha a jelek együt
tesét A fp -nél kisebb Afsz sávszéles
ségű szűrőn vezetjük keresztül. A Afjj
Doppler-frekvencia különbség segítsé
gével szétválasztható minimális szög
különbség nagysága - azaz a Doppler
elven történő nyalábszűkítés mellett
fennálló 5a szög szerinti felbontóképes
ség - kis szögeltérések esetén a követ
kező közelítő összefüggés segítségé
vel írható le:

8 a=AfszJi/{2vsin(~+Ä°V2)}
Az összefüggésből egyebek között
megállapítható, hogy a repülés irányá
ba eső területeken a szög szerinti fel
bontóképességet a Doppler nyalábszű
kítés nem javítja, ami más szavakkal
azt jelenti, hogy a felbontóképesség ja
vulása csak egy meghatározott oldal
szögnél nagyobb szögtartományban
érhető el. Ezzel a módszerrel a repülé
si iránytól legalább 15-20°-kal jobbra,
vagy balra eltérő, meghatározott mé
retű terepszakaszokról a normál sugár
nyalábbal végzett térképezéshez viszo
nyítva sokkal jobb felbontású radartér
kép állítható elő.

Levegő-föld ferdetávolság mérése
A fedélzeti radart hordozó repülőgép
és meghatározott földi célpontok vagy
tereptárgyak közötti pontos távolság
ismeretére két esetben is szükség le
het. Az egyik esetben valamely ismert
helyzetű tereptárgy radarral mért tá
volságának ismeretében a repülőgép
fedélzeti navigációs rendszerének kor
rekciója végezhető el. A másik eset
ben a megsemmisítendő földi célpont
távolságának pontos ismeretére a re
pülőgép fegyverzeti rendszerének van
szüksége a lőelemek kiszámításá
hoz. A földi céltárgy távolságának
mérése a radarantenna céltárgyra állí
tott iránykarakterisztikájának tengelye
mentén történik , a céitárgykiválasztás
vizuális.

Földi mozgó célok felderítése
és követése
Ismeretes, hogy földi mozgó céltárgyak
az általuk okozott Doppler-frekvencia
alapján megkülönböztethetőek a terep
reflexiótól (MTI). A földi mozgó célpon
tok a róluk visszaverődött jelek Dopp
ler-frekvencia eltérése révén megjele
níthetők repülőgép-fedélzeti radarok
esetében is. Az RDY radar egyidejűleg
több földi mozgó célpont felderítését és
követését teszi lehetővé [2 ].

Terepkövető üzemmód
Terepkövető üzemmódban a radar a
képernyőn jelzi azokat a terepszaka
szokat, amelyek a legkisebb biztonsá
gos magasság síkja fölött helyezked

nek el (7. ábra). Ez a sík vízszintes
helyzetű abban az esetben, ha a re
pülőgép vízszintesen repül, vagy pe
dig emelkedik, míg a repülőgép süllye
dése esetén ez a sík a süllyedési
szöggel egyenes arányban megdől. A
terepakadályok feletti legkisebb biz
tonságos magasságot (H0) a repülő
gép-vezető állítja be. A veszélyes
magasságú terepszakaszokról vett
reflexió ábrázolása a képernyőm piros
színnel történik.

Levegő-vízfelszín
feladatok ellátásának támogatása
Erre a célra az RDY radar speciális,
több mint 100 tengeri mérföld (185 km)
hatótávolságú keresési üzemmóddal
rendelkezik [1]. Más forrás szerint a fel
derítési távolság 296 km, beleértve az
erősen hullámzó tenger esetét is [6 ].
Lehetővé teszi több céltárgy letapoga
tás közbeni pályakövetését. Biztosítja a
harchelyzet leképzését a repülőgép-ve
zető számára, és egyebek között le
hetővé teszi a céltárgyak hatásos ke
resztmetszetének értékelését is. A ra
dar levegő-vízfelszíni üzemmódban
támogatja a nagy hatótávolságú meg
semmisítő eszközök, mint például az
AM39, vagy a Kormoran rakéták
indítását.
A repülőgép-vezető munkájának
megkönnyítése érdekében ebben az
üzemmódban lehetséges az ábrázolt
kép megállítása (kimerevítése) a radarindikátor ernyőjén, a kép tartalmának
időről időre történő frissítése mellett.

Karbantarthatóság
Tervezési célkitűzés volt a radar mű
szaki kiszolgálásához szükséges erő
források csökkentése a munkaerőt, a
radar repülési feladatokhoz történő
előkészítését, mind pedig a költségeket
illetően.
Repülés közben, illetve a földi üze
meltetés során a radar beépített önel
lenőrző rendszere automatikusan, vagy
a kezelő által kezdeményezett módon
ellenőrzéseket hajt végre, melyek ered
ményeit a radar megjeleníti a repülő
gép kabinjában lévő kijelzőn.
A radar moduláris szerkezeti felépíté
se lehetővé teszi a meghibásodott
főegységek gyors kicserélését közvet
lenül a repülőgép kiszolgálási helyén,
az üzemeltető századnál. A közép
szintű műszaki kiszolgálás során a
meghibásodott főegységen belüli to
vábbi hibabehatárolásra a radar javí
tóműhelyben két szekrényből álló auto
matikus ellenőrző berendezés szolgál.

Összefoglalás
A felhasznált irodalmak állítása szerint
az RDY az egyik legkorszerűbb jelen
leg gyártott európai radarberendezés.
A Mirage-2000-5 repülőgép fegyver
zetével integrálva nagy hatékonyságú
fegyverrendszert alkot. Az eredményt a
THOMSON-CSF más hadiipari vállala
tokkal együttműködve - mint például a
DASSAULT AVIATION, a MATRA - ér
te el és a Védelmi Minisztérium részvé
tele a program sikerének kulcsfontos
ságú tényezője volt [ 1 ].

Adójel hullámformák
Felhasznált irodalom
Az RDY radar teljesítőképességét alap
vetően a háromféle (kis, közepes és
nagy impulzusismétlődési frekvenciájú)
adójel optimális alkalmazásának kö
szönheti. Az ismétlődési frekvencia ki
választását az üzemmódtól függően a
radar részben automatikusan oldja
meg. Nagy impulzusismétlődési frek
venciát alkalmaz a sebesség szerinti
felderítéshez és a nagy hatótávolságú
lefelé tekintés melletti működéshez.
Közepes impulzusismétlődési frekven
ciát használnak a bármely térfélből le
felé és felfelé tekintés melletti célfelde
rítéshez. Kis impulzusismétlődési frek
vencia a nagy hatótávolságú felderítés
kor felfelé tekintés mellett és a levegő
föld és levegő-vízfelszín üzemmódok
esetében használatos.
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revue d’aeronautique et d’astronautique №2 -1 9 9 7 .
2. RDY Airborne fire control radar.
Thomson-CSF Radars & Contre-Mesures.
3.
The RDY structure. Thomson-CSF
Radars & Contre-Mesures, 1966.
4.
The Thomson-CSF’s RDY radar.
Thomson-CSF Radars & Contre-Mesu
res, 1966.
5. Jean-Claude Debourdeau Thomson-CSF Radars & Contre-Mesures
Symposium. FIM Pladitechnikai Intézet,
1998. Budapest.
6 . Jane’s Radar and Electronic
Warfare Systems. Ninth Edition,
1997-1998.
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A légtérellenőrzés kommunikációs rendszerének
tervezése digitális környezetben
P app T ib o r százados

A Magyar Honvédség által fenntartott légtérellenőrző rend
szer légihelyzet-információinak mennyiségi és minőségi
mutatói messze elmaradnak az EUROCONTROL évekkel
ezelőtt elfogadott követelményeitől és az európai polgári lé
gi közlekedés ezt követő gyakorlatától.
A Magyar Honvédség által jelenleg üzemeltetett katonai
radartechnikai eszközpark nagyobb hányada teljesen
amortizálódott, a rendszerben tartható kisebb hányad csak
műszaki-informatikai fejlesztések útján integrálható kor
szerű információfeldolgozó rendszerekhez.
A katonai kommunikációs eszöközök és működtetett
rendszerek hasonló helyzetben vannak.
Összességében és röviden a katonai légtérellenőrzés el
fogadható és elégségesen minőségi szintjéhez képest is
komoly elmaradással találkozhatunk mind elemei, mind az
elemek közötti kapcsolatrendszer tekintetében. Sajnos
ezek a tények nem bizonyultak elegendőnek a sürgető
technikai korszerűsítések prioritásainak - gyakorlatban kö
vetett - helyes kijelöléséhez és megvalósításához.
Annak felismerése is elmaradt, hogy a légtérellenőrzés
katonai vetületének korszerűsítésében jelenleg tapasztal
ható késlekedés a katonai repülések halmozottan veszé
lyeztetett helyzetbe kényszerítése mellett felmerülhet a ma
gyar légtér felhasználása során definiált biztonsági kategó
ria egyoldalú felülvizsgálata a fentebb említett nemzetközi
szervezet részéről. Nem engedhető meg akkora mértékű,
műszaki-információs szempontból többgenerációs leszaka
dás a légtér polgári és katonai célú felhasználásának el
lenőrzése között, mint amekkora ma hazánkban tapasztal
ható. Ennek a feszültségnek a feloldásához próbálnak se
gíteni az alábbi gondolatok, a már működő, még kidolgo
zás alatt álló és az egyelőre elmélet szintjén lévő fejleszté
sekhez.

1. Kommunikációs stratégia a légtér katonai
ellenőrzésében
A bevezetőben megvilágított, feszültséggel terhes helyzet
feloldásának érdekében már a közeljövőben várhatóan re
alizálódik a katonai radar- és kommunikációs rendszer fej
lesztése, amelynek keretében a technikai eszközök be
szerzésén túl olyan információs hálózat kialakítása indo
kolt, amely már a 2 1 . század alkalmazott informatikai esz
közparkjával képes kommunikálni.
Ezért a ma üzemelő rendszerhez képest több lépcsőfo
kot kihagyva kell beszerezni, kiépíteni, tesztelni és üzemel
tetni a légtér katonai ellenőrzésébe bevont elemeket, hogy
mind felülről, mind alulról egyszerre legyen kompatíbilis a
nyugati csúcstechnológiák beépítésével üzemelő rendsze
rekhez, illetve a még hadra fogható eszközökhöz.
A repülőeszközök felderítése és azokról gyors, pontos
információ előállítása és továbbítása a döntéshozó, illetve
végrehajtó szintekre, ez a feladatrendszer fogja össze az
alkalmazott katonai radarrendszer mindenkori összetételé
nek és belső strukturáltságának attribútumait.
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A légtérellenőrzés korszerű katonai információs rendsze
re jellegét tekintve alapvetően három, felhasználói tekintet
ben különböző típusú kommunikációs csatornát igényel,
amelyek az alábbi digitalizált információkat hordozzák:
• A repülőeszközökről szóló légihelyzet-információkat,
amelyek magukban foglal(hat)ják a célszámot, az x, y, z
térbeli helyzetkoordinátákat, a repülési irányt, hovatarto
zást, jelleget, darabszámot, típust, illetve más közvetett in
formációkat a repülés és a repülőeszköz egyéb paraméte
reit érintve;
• radar-, vezetéstechnikai és segédberendezések irányí
tására, üzemmódjára, állapotára, riasztására vonatkozó in
formációkat;
• harctevékenységgel összefüggő parancsokat, jelenté
seket. tájékoztatásokat.
Az első pont tartalmának paraméterezéséhez megoldást
adhat az alábbi változat.
Egy repülőeszközről úgynevezett „adaptív bináris infor
mációs csomagot” lehet összeállítani. A mérés útján, szá
mítással vagy más forrásból rendelkezésre álló adatele
mek a mindenkori pillanatnyi állapotnak megfelelően
épülnek be a bináris csomagba, ezért annak belső tartalma
adatkód-adat-adatkód-adat... struktúrát követ. Az európai
légi közlekedés integrálására hivatott EUROCONTROL ra
dar információs rendszerében már megtalálható az imént
említett struktúra, számítástechnikai hálózatában éppúgy,
mint a közöttük bonyolódó adatforgalomban.
Ezzel a módszerrel optimalizálni lehet az információs há
lózat csatornahozzáférését, mert minden repülőeszközről
csak akkora méretű csomag kerül összeállításra s foglalja
a kommunikációs csatornát, amekkora bitmezőt igényel a
továbbításra kijelölt információk összessége.
Amennyiben a csatornahozzáférés adott időpillanatban
még optimálisnak tekinthető, néhány meglévő és opcioná
lisan beépíthető adat (pl.: saját vadász üzemanyag-fel
használása, fedélzeti fegyverzet pillanatnyi állapota...
stb.) kerülhet eseti feldolgozásra és továbbításra. Termé
szetesen ez a módszer gondosabb operációs követelmé
nyeket támaszt a feldolgozó rendszer fejlesztésével szem
ben, de a befektetett egyszeri többletmunka a folyamatos
üzemeltetés során többszörösen megtérül.
A repülőeszközről szóló információfrissítést 3-10 mp kö
zött célszerű tartani, amelybe tanácsos manőver- és kiegé
szítő információfigyelő adaptivitást építeni, a fentebb emlí
tett értékhatárok közötti optimalizációs koordinálás végett.
A repülőeszközök mennyiségét a mindenkori radarrend
szer-konfigurációban megtalálható eszközök maximális
célfelderítési és célfeldolgozási lehetőségei, a kifejlesztett
és továbbfejlesztett adatfeldolgozó rendszerek és az infor
mációk továbbításába bevont kommunikációs eszközök le
hetőségei együttesen határozzák meg.
Nagy célszerűség és/vagy szűkös kommunikációs csa
tornahozzáférés esetén a kiesésmentes célkövetés érde
kében lehetőséget kell nyújtani a repülőeszközök adatait

tartalmazó bináris csomagok külső beavatkozással történő
méretezésére is, előre definiált prioritásnak megfelelően.
A második és harmadik pont tartalmának információs ér
telemben vett méretezése hasonló.
A radarrendszer belső kommunikációs hálózatának és
külső kapcsolódó csatornáinak igénybevétele eseti jelleg
gel, véletlenszerűen és előre nem tervezhető időtartammal
fordul elő, éppúgy, mint a parancsok, jelentések és tájékoz
tatások esetében.
Ezért ezek vizsgálata a következő részben kerül inkább
előtérbe.

2. Korszerű katonai ISDN (Integrated Services Digital
Network - integrált szolgáltatású digitális hálózat) hír
rendszerben üzemelő radarrendszer kommunikációs
illeszthetősége
Az ISDN szolgálatainak és szolgáltatásainak bemutatása a
már megjelent számtalan publikáció miatt csak egészen rö
vidített formában célszerű, annyira, amennyire a téma fel
dolgozása szempontjából ez nélkülözhetetlen. Azért lehet
ma kijelenteni elég nagy valószínűséggel, hogy a Magyar
Honvédség kommunikációs rendszerének megújulásában
igen nagy területet foglalhatnak le az ISDN alapú, illetve
azzal kompatíbilis eszközök és rendszerek, mert egyrészt
a polgári telekommunikációs fejlesztések ez irányú elköte
lezettsége egyértelmű, másrészt a két rendszer közötti át
fedés jelentős mértékű.
Az ISDN már ma olyan kínálati teret nyújt hazai kiépítés
ben a távközlés piacán, amelyre igazán csak a telekommu
nikáció perspektivikus eszközrendszereinek tömeges ho
nosítását követően jelentkezhet valós, és még tegyük hoz
zá, fizetőképes igény.
Az országos ISDN-hozzáférést 1997 végére tervezték
megvalósítani a MATÁV Rt. illetékesei, a katonai kommu
nikációs rendszer csatlakozása az ezredfordulóra várható.
Az alábbiakban lehet összegezni, felsorolni az ISDN-szolgálatokat és -szolgáltatásokat.
A) ISDN-hordozó szolgálatok:
1 . Áramkörmódú,
2. Áramkörmódú,
3. Áramkörmódú,
4. Áramkörmódú,
5. Áramkörmódú,
6 . Áramkörmódú,

beszéd
64 kbit/s UDI
3,1 kHz hang
7 kHz hang
2*64 kbit/s UDI
többsebességű

5. Kapcsolt vonal azonosítása
6 . Kapcsolt vonal azonosításának tiltása
7. Rosszakaratú hívás azonosítása
8 . Hívásvárakoztatás
9. Hívástartás
10. Hívásirányítás feltétel nélkül
1 1 . Hívásirányítás foglaltság esetén
12. Hívásirányítás a felhasználói válasz hiányában
13. Díjazási információ közlése hívásfelépítéskor
14. Díjazási információ közlése hívás közben
15. Díjazási információ közlése hívásbontáskor
16. Végberendezés hordozhatóság
17. Zárt felhasználói csoport
18. Alácímzés
19. Felhasználók közötti üzenettovábbítás
20. Csoportos vonalkezelés
Az ISDN térnyerése nem valósulhatott volna meg nem
zetközi szabványosítás nélkül, így szolgálatait és szolgál
tatásait tekintve az OSI (Open Systems Interconnection nyílt rendszerek összekapcsolása) modellben definiálták, s
annak első három rétegével került közvetlen kapcsolatba.
A nyílt rendszerek modell a meghatározó nemzetközi te
lekommunikációs társaságok és szervezetek által elfoga
dott és szabványként ajánlott.
A ISDN - mint hálózat - hozzáférési és tranzithálózatra
osztható. Amíg az előbbi a felhasználó és az első központ
között található, addig az utóbbi központ-központ viszony
latban realizálódik.
A kapcsolat kiépülése szempontjából fontos csatolóelem
a felhasználói és hálózati interfész, illetve az a vezérlő sík,
amelynek kialakítását a bonyolult integrált szolgáltatás elő
segítése indokolja. Az interfészek illesztése a mindenkori
hálózatmodell jellegétől függ, a vezérlő sík telepítését min
den esetben el kell végezni.
Az OSI modell definiált hét rétege ( 1 . ábra) közül az első,
úgynevezett fizikai réteg feladata az átviteli közeghez tör
ténő fizikai csatlakozás biztosítása.
A második szinten valósul meg az adatkapcsolat (adatkapcsolati réteg), ahol a digitális jelek üzenetkeretbe szerve
zése, hibakeresése és javítása történik, s az adatok jel
lemzőinek változtatás nélküli, transzparens továbbítása zaj
lik.
A harmadik szint a kommunikációs alhálózatok működé-

B) ISDN-teleszolgálatok:
1. Telefon 3,1 kHz
2. Telefon 7 kHz
3. Telefax G 2/3 csoport
4 Telefax G 4 csoport
5. Videotex
6 . Teletex
7. Telex
8 . Videotelefon
9. Üzenetkezelő rendszer
10. OSl-alkalmazások
11. Teleakció
C) ISDN felhasználói szolgáltatások:
1.
2.
3.
4.

Közvetlen beválasztás
Többszörös felhasználói előfizetői szám
Hívóvonal azonosítása
Hívóvonal-azonosítás tiltása
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sét vezérli, kijelöli a forrás és célállomás közötti útvonalat.
Két változatot, a széles sávú B-ISND-t és a keskeny sávú
N-ISDN-t határozták meg. A széles sávú ISDN minimum
2048 kbit/s adatátviteli sebességtől képes a felhasználói igé
nyeket kielégíteni, felső határa 622 Mbit/s. Létezik széles sá
vú eszközpark, amelyen keresztül elérhető ez a szolgáltatás,
viszont hozzá kell tenni, hogy tömeges elterjedésre a jelen
legi ár/teljesítmény miatt nem lehet számítani, egyes becs
lések szerint erre valós igény 10-15 év múlva várható.
A keskeny sávú N-ISDN, továbbiakban ISDN, azonban
a még jelenleg üzemelő távközlési hálózatok lehetősége
ire is képes ráépülni, átviteltechnikai, kapcsolástechnikai és
hálózatmenedzselési műszaki eszközrendszerét alkal
mazni.
Az ISDN szolgáltatásaihoz történő hozzáférés az alapse
bességű csatlakozás (BRA Basic Rate Acces - alaphozzá
férés) és a primersebességű csatlakozás (PRA Primer
Rate Acces - primerhozzáférés) segítségével történhet.
Az alaphozzáférés a felhasználói csatlakozáson két,
egymástól független 64 kbit/s átviteli sebességű hordozó
csatornát (B csatorna) és egy 16 kbit/s-os csomagkapcsolt
csatornát (D csatorna) kínál fel. Az alaphozzáférés 2B +
1D információi 48 bites keretekbe szerveződnek (2. ábra).
Egy bit időtartama 5,2 gs, a keretidő ezért 250 gs értékű,
amely 192 kbit/s sebességnek felel meg.
A 48 bites információkeretben 32 bit a továbbítandó
tényleges adatmező B1 és B2 csatornákra osztva, 4 bit a
D csatorna reprezentánsa, 12 bit pedig a rendszerme
nedzsmenthez szükséges, pl.: aktiválási, szolgálati, szink-

F
D
N
A
S

-keretszinkronbit,
-D csatomabit,
-N = Fa ,
-aktivitás bit,
-szolgálati bit,

llyen kiépítésű hálózathoz kapcsolódva a légtérellenőr
zés adatmennyiség-változásának magas szintű dinamiká
ja igen nagy valószínűséggel követhető anélkül, hogy az
adatok túlzott mértékű várakozásra lennének kényszerítve,
s ezzel egyidejűleg képes eleget tenni a valós idejű (real
time) információfeldolgozás követelményének is.
Az alaphozzáféréshez képest egy nagyságrenddel na
gyobb átviteli sebesség sokkal bonyolultabb belső keretstrutúra-felépítést eredményezett. Egy multikeret (4096
bit=2 gs) 16 db PRA keretből lett összeállítva. Egy PRA ke
retben (256 bit = 25 gs) 32 db, egyenként 8 bites (1 bit =
0,488 gs) B, D és szinkroncsatorna található. Sorrendben
a 8 bites időrések következőképp követik egymást a PRA
keretben. A 0. a szinroncsatorna, az 1-15-ig а В csatorna,
a 16. helyre került a D csatorna és 17-31-ig а В csatorna
időréseit reprezentálja (3. ábra).
A légtérellenőrzés katonai rendszerének kiépítésre váró
korszerű számítástechnikai hálózata és az ISDN közötti
kapcsolat megvalósítása szabványos, különböző kiépítésű
LAN-nel (Local Area Network - helyi hálózat) történhet. A
leginkább alkalmazott és bevált változatok az Ethernet, To
ken Ring, Token Bus, ArcNET, Novell, FDDI (Fiber Distri
buted Data Interface - optikai szálat használó, 100 Mbit/s
sebességű LAN).
A későbbiekben részletesebben elemzett okok miatt elő
nyös a WLAN (Wireless Local Area Network) alkalmazáso
kat is figyelembe venni a tervezés során.
Integrálásuk, a számítógépes hálózatban üzemeltetett
eszközök sokfélesége miatt, az OSl-modell szerinti fizikai

•
•
•
•
•

L

-egyenáramú kiegyenlítő bit,
fa -keretszinkron segédbit,
BiBz -csatorna bitek,
M -multikeret szinkronbit.
E -D csatorna visszhangbit.

2. á b ra : A z IS D N a la p h o z z á fé ré s fiz ik a i ré te g é n e k k e re ts z e rv e z é s e

ron, kiegyenlítő és más funkciókat szolgál.
Az ISDN primerhozzáférése harminc В típusú 64 kbit/s
és egy D típusú 64 kbit/s sebességű csatornával (össze
sen 2048 kbit/s átviteli sebességgel) szolgálja ki a felhasz
nálókat. Opcionálisan kialakítható 6 db В típusú csatorna
összefogásából, egy (6x64 kbit/s) 384 kbit/s átviteli kapa
citású csatornamegoldás, illetve egy (30x64 kbit/s) 1920
kbit/s csatornatípus átviteli kapacitása. Érdemes tervezés
kor figyelembe venni, hogy a jellemző csatornakapacitást
(384 kbit/s vagy 1920 kbit/s) egyetlen széles sávú csator
naként kezeli a hálózat.
Rugalmasabb megoldást kínál viszont a több sebességű
hordozószolgálattal felépített hálózat, amelynél 64 kbit/s-os
lépésekkel 1920 kbit/s-ig növelhető az átviteli sebesség.
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réteg szintjén adatrelék (amelyek lehetnek repeater-ek),
adatkapcsolati réteg szintjén bridge-ek, hálózati réteg szint
jén router-ek és alkalmazási réteg szintjén gateway-к nyit
ják össze és teszik átjárhatóvá az eltérő hálózatokat.
Mivel a kijelölt légtér katonai ellenőrzése során gyakran
több számítástechnikai hálózatot kölcsönösen elérhetővé
kell tenni, s az így kommunikáló rendszerek nemritkán igen
nagymértékű adatállományokkal valósítanak meg filetranszfereket, illetve a LAN-LAN (ill. WLAN-WLAN) kapcso
lat műveleti sebességének felgyorsítása céljából célszerű
az eszközrendszer primer hozzáférését lehetővé tenni.
Célszerű pontosan kiszámítani a béke- és veszélyezte
tettség időszakokra tervezett rendszerek várható informá
ciódinamikáját, amit a konkrét eredményeken alapuló valós

3. ábra: Az ISDN-primerhozzáférés keretszervezése

igényeknek megfelelő informatikai feldolgozó és kommuni
kációs erőforrás-hozzárendelések indokolnak.
A katonai rádiólokációs információs rendszer sajátossá
ga más oldalról, hogy stabil kiépíthetősége (a LAN-ok bo
nyolult és időigényes kábelezése miatt) az esetek döntő
többségében homogén módon nem valósítható meg min
den szinten.
A rendszer egészét tekintve lehetnek olyan vezetési
szintek, ahol a stabil (itt kábelkötegeit) kiépítés indokolt, ez
főként a döntési szinteket érintheti, azonban a végrehajtó
egységek és alegységek felé haladva célszerű mobil háló
zatokra települni.
Ennek szükségességét az is bizonyítja, csak egyetlen
elemet tegyünk meghatározóvá, hogy amennyiben egy
mérőponton alkalmazásra tervezett korszerű radarberen
dezések bontás-telepítés normaideje nem összemérhető,
az azokat rendszerbe foglaló informatikai hálózat kábelkö
teggel történő üzembehelyezési, illetve málházási időnor
májával mindenképpen a mobil kommunikációs kiépítést
kell támogatni.
A légtérellenőrzés mobil mérőpontjainak a jelenleg rend
szeresített rádiókészülékek segítségével történő adatto
vábbítása nem képes teljes mértékben kiszolgálni az alkal

mazott informatikai rendszerrel szemben támasztott köve
telményeket. Ez egyrészről az előzőekben említett dinami
kus kezelést igénylő nagy tömegű adatfeldolgozással és
továbbítással indokolható. Másrészről azzal, hogy az RH
és URH rádiók kizárólag hagyományos analóg végberen
dezésként, 16 kbit/s információátviteli sebességgel képe
sek az ISDN-hez csatlakozni.
Az URH-sávtól magasabb tartományokban üzemelő cel
larendszerű bázisállomásokkal kiépített kommunikációs
hálózat képes az ISDN-hozzáférések teljes kiaknázására,
itt azonban a felmérések szerint tíz hívásból három-öt nem
jut el a keresett állomásra, mivel nem találja a hívott sze
mélyt a helyén (analógiaként a hívott légtér katonai el
lenőrzését végrehajtó mobil pontot). Ezen a problémán
segíthet egy olyan kommunikációs lehetőség, amely ga
rantálja a hívott fél minden körülmények között történő elé
rését.
Ilyen kommunikációs rendszer a DECT (Digital Euro
pean Cordless Telecommunications System - európai di
gitális zsinór nélküli távközlési rendszer), amely ISDN
alapsebességű garantáltan magas hozzáférési lehetősé
get, kiemelkedő követelményeknek is megfelelő titkosítást
és hozzáférési jogosultság-vizsgálatot, LAN-ok és számí-

Döntéshozó szint

tnlormációs-kommunikációs központ LAN

Mérőpont

Mérőpont

W LAN

W LAN

M érőpont

M érőpont

M érőpont

WLAN

4. ábra: A légtérellenőrzés vezetési szintjeinek kommunikációs-számítástechnikai hálózata (változat)
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tógépek ISDN-központhoz való mobil csatlakozását kínál
ja fel.
Összegzésképpen kijelenthető, hogy a légtér katonai el
lenőrzésébe bevont technikai eszközök, radarok, kommu
nikációs és informatikai berendezések egy rendszerben
történő alkalmazása akkor valósulhat meg az elvárható
legnagyobb nyereséggel, ha a fejlesztések terén körvona
lazódik egy jól átgondolt, stratégiai szintű koordináció, illet
ve az effektiv működtetést megelőzi egy, a kijelölt feladat
hoz igazodó optimalizációs modellezés.
Ebben a folyamatban, az előzőekben vizsgáltakból le
vonható következtetésekkel egyetemben, a repülőeszkö
zöket felderítő, feldolgozó és az azokról szóló információt
továbbító alrendszerek kizárólag azok egyidejű, minősé
gükben és erőforrásaikat tekintve azonos fejlesztést kö
vetően válhatnak illeszthetővé az elvárásoknak megfe
lelően.
Virtuális megoldásokat kell támogatni az információs
rendszereken belül és azok között egyaránt, amelyek egy
részről a valós idejű információfeldolgozás dinamikatarto
mányát, másrészről a különböző döntési szintek célszerű
jelleggel bíró hálózati megoldásait támogatják.
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A Gamma - Juhász lőelemképző alkalmazása
Svédországban I. rész
Erik Albertsson ny. áll. ezredes

Juhász István gépészmérnök, a Gamma egykori vezetője
születésének századik évfordulója alkalmából emlékeztünk
meg Juhász kiváló találmányáról, a Gamma-Juhász lőe
lemképzőről.
A Gamma-Juhászt Svédországban a 75 mm-es légvé
delmi ütegeknél az 50-es évekig alkalmazták sikeresen
lőelemképzőként. Svédországnak akkor 115 ilyen légvé
delmi ütege volt. A lőelemképzőket közvetlenül Magyaror
szágról és a svéd Arenco AB cégtől is beszerezték. Az
Arenco a magyar készülékeket tökéletesítette, de saját ké
szülékeket is előállított licenciával. 1939-ben Svédország
csak 30 darab ilyen készülékkel, 1945-ben azonban már
körülbelül 130 darab különböző típusú Gamma-Juhász
lőelemképzővel rendelkezett.
A két képen (1. és 2. ábra) a két fő változat látható, bal
ra a 36 mm-es, jobbra a 40 mm-es változat. Két fő különb
séget lehet megemlíteni: a célsebességet (150 m/s a 36
mm-esnél, illetve 200 m/s a 40 mm-esnél) és a méretarányt
(1:40 000 a 36 mm-esnél, illetve 1:80 000 a 40 mm-esnél).
A Gamma-Bofors együttműködésről is említést kell ten
ni, mégpedig az L/60 mintájú 40 mm-es légvédelmi lövegek magyarországi gyártásáról. Ezeket a lövegeket Ma
gyarországon állították elő, és Lengyelországnak adták el.
A legyelországi hadjárat végén a zsákmányolt 40 mm-es
lövegeket Svédországnak adták el, és többek között a finn
országi háborúban alkalmazták.
Ez a cikk lényegében két részből áll. Az első rész a
Gamma-Juhász lőelemképző ismertetése, a második
részben a készülékkel kapcsolatos, 1941 és 1952 között,
különösen 1941 és 1944 között szerzett tapasztalataimat
ismertetem.
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1. á b ra : A m/36 típ u sú lő e le m k é p z ő a m e ly 150 m /s
c é ls e b e s s é g re k é s z ü lt

A 75 mm-es légvédelmi üteg felépítése
Ahogy fentebb már említettem, a lőelemképzőt 75 mm-es
légvédelmi ütegekben alkalmazták. Egy légvédelmi üteg
felépítése nagy vonalakban a következő volt:
• parancsnoki raj;
• tűzvezető félszakasz, többek között a lőelemképzővel
és távmérő berendezéssel;
• légvédelmi szakasz, többek között négy darab 75 mmes légvédelmi ágyúval;
• félszakasz közeli védelemre, többek között két darab
2 0 mm-es légvédelmi ágyúval és géppuskával;
• kiszolgáló félszakasz.
A fegyverrendszer - ha jó töltői voltak - magas találati
valószínűséggel, nagy hatótávolsággal és meglehetősen
nagy tűzsebességgel rendelkezett.
A mozgó légvédelmi üteg körülbelül 200 főből és 30 te
herautóból, illetve személygépkocsiból állt.
A Gamma-Juhász készülék általános leírása

2. á b ra : A m/40 típ u s ú lő e le m k é p z ő , 2 0 0 m /s c é ls e b e s s é g ig
vo lt a lk a lm a z h a tó

3. á b ra : P a ra n c s a d ó egysé g, a m e ly e g y ü tt d o lg o z ik a
tá v m é rő lo k á to rra l

A légvédelmi lőelemképző csak tiszta időben volt harcké
pes, de fényszórók és később tűzvezető lokátorok segítsé
gével a készülék éjszaka és időjárástól függetlenül is hasz
nálhatóvá vált.
A légvédelmi lőelemképző a számításokhoz és a fűtés
hez 85 V-os egyenáramot, a lőelemtovábbításhoz 230 Vos, 50 Hz-es váltakozó áramot igényelt. Ezt az energiael
látást 5 db NiFe-akkumulátortelep és egy egyenáramú

4.

á b ra : E g y m a g a s s á g i irá n y z ó k e ré k a s z e rk e z e t k ö z e p é n
é s a z AL/H irá n y o z ó k e ré k b a lra
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A mobil légvédelmiagyüsüteg főrészei, az ötvenes évek közepéig
H a u p tk o m p o n e n te n in m o b ile n F la k -B a tte rie n b is M itte d e r 5 0 e r J a h re

GAMMA-Juhász
tü z e l$ á llá s

k ö z é p p o n t ja

®

M itte lp u n k t d e r
G e sch ü tze

7,5 c m F la k
Távmérő
E n tfe r n u n g s m e s s e r

7' 5 cm_res lé<Jvédelmi ágyú

á b ra : A m o b il lé g v é d e lm i á g y ú s
ü te g e k fő ré s z e i a z 1 950-es é ve k
köze p én .

á b ra : A z a lk a lm a z o tt o p tik a i tá vm é rő
te le p íte tt h e ly z e tb e n

motorból, egyenáramú generátorból és váltakozóáramú
generátorból álló áramátalakító biztosította. Az akkumulá
tortelepeket töltőaggregáttal lehetett tölteni.
A készülék a mérési pont folyamatos beállításával, a be
állított napi befolyásoló körülmények (a lövedék közepes
kezdősebessége, a pillanatnyi légnyomás, a ballisztikus
szél iránya és sebessége) és az aktuális parallaxis figye
lembevételével (a készülék és a lövegek középpontja kö
zötti távolság és irány, valamint szintkülönbség) kiszámít
ja a találatponthoz a lőelemeket, azaz az oldalszöget
(SSV), az emelkedési szöget (E) és az időzítést (Tg).
A tűzvezető tiszt korrekciókat állíthat be: ha például a lö
vedék repülési ideje alatt a cél nem egyenes irányban moz
gott (kanyarodó vagy kígyózó repülés), akkor a találatpon
tot az iránytárcsa (3. ábra) elforgatásával a célútnak és a
célsebesség csökkenésének megfelelően át lehetett he
lyezni. Szükség esetén az oldalszögben, az emelkedési
szögben és az időzítésben is be lehetett állítani korrekció
kat.
Az alábbi négy képen a lőelemképző állvány és távcső
nélkül látható. Mivel a képek ugyanarról a készülékről ké
szültek, amely az együttműködéshez tűzvezető lokátorral
volt felszerelve, ezért a követő mutatós rendszer részei is
(tengelyek stb.) láthatók.
Az 3. képen az oldalszög kerék és jobbra egy külön célhelyszög kerék,
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a 4. képen a célhelyszög kerék (középen) és a ferde
távolság (AI), magasság (H) kerék (balra),
a 5. képen egy külön célhelyszög kézikerék (balra), az
iránytárcsa, a korrekciók és napi befolyásoló körülmények
beállítási lehetőségei stb.,
a 6 . képen a követő mutatós rendszer egy része, még
pedig a lőelemadók (SSV, E és Tg). Jobbra a ferdetávol
ság (AI), magasság (H) beállító kerék látható.
Az eredeti szöveg magyarázatai a 7-11. ábrához.
A kép a mozgó légvédelmi ütegek többségének fő része
it ábrázolja. A központi légifigyelő rendszer szolgáltatta a
légihelyzet-jelentéseket. A légvédelmi ütegnek azonban
saját légi figyelője is volt az ütegben. Fényszóró-támogatás
nélkül a légvédelmi üteg csak tiszta időben volt harcképes.
(7-8. ábra)
A kép a 40-es évek közepéig alkalmazott, helyhez kötött
(telepített) légvédelmi ütegek többségének fő részeit ábrá
zolja. A fülelőkészülékek és a fényszórók alkalmazásával
a légvédelmi üteg éjszaka is harcképessé vált. (9. ábra)
A kép a 40-es évek közepétől alkalmazott, telepített lég
védelmi ütegek többségének fő részeit ábrázolja. Tűzve
zető lokátoros (Er 2 b) támogatással a légvédelmi üteg
harcképessége az időjárástól függetlenné vált. ( 1 0 . ábra)

Az
az
az

<D

tüzelőállás középpont ja/S?) M itte lp u n k t d e r
У -У

6.

G e s c h ü tz e

Flak-S cheinw erfer m/34
R ichtgerät
H orchgerät m /37 (Tepas)
7,5 cm Flak
GAMM A-Juhäsz
E n tfernungsm esser

Flak-Fényszóró
célzó műszer
műszer
7,5 cm-res légvédelmi ágyú

Távmérő

9. á b ra : A te le p íte tt lé g v é d e lm i á g y ú s ü te g e k fő ré s z e i a z 19 5 0-e s é v e k e le jé n . A b e v e té s i k é p e s s é g fü g g e tle n a z id ő já rá s tó l

In fo rm a tio n ü b e r d ie L u ftla g e w u rd e
vo n d e r L u ftra u m ü b e rw a c h u n g e rh ä lte n .
D a s F e u e rle itra d a r E r 2 b w u rd e ab M itte
d e r 4 0 e r J a h re e in g e fü h rt u n d w u rd e a n 
fa n g s d e r 5 0 e r J a h re vo m F e u e rle itra d a r
P E -0 7 /R erse tzt.

E r 2b

D a te n v o m F e u e r le it r a d a r
w u r d e i n d ie s e m F o lg e z e ig e r q e r ä t e n tn o m m e n .

tüzelőállás középpontja
A tűzvezető lokátorol
az adatokat ez a kővető
műszer vette át

Mittelpunkt der
Geschütze

7,5 cm F la k
7,5 cm-res légvédelmi agyú

Távmérő

E n tfe rn u n g s m e s s e r
(hier als Reservegerät)
itt mint tartalék

10. á b ra : A STRIL tű z v e z e tő re n d s z e rre l fe ls z e re lt lé g v é d e lm i á g y ú s ü te g fe lé p íté se . A z 19 4 5-ö s Er 2b tű z v e z e tő lo k á to rt a
PE-07/R típ u s s a l c s e ré lté k le 1950 után
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H auptkom ponenten vor allem in sta tion äre n Flak-B atterien
(m it A llw e tte rk a m p ffä h ig k e it) ab A n fa ng d e r 50er Jahre.
Az állandi alomásozett légvédelmi ágyús
ütegek főrészei az ötvenes évek elején
(A harcászati képesség az időjárástól
független)

F eu erleitra da r
PE-07/R
S u chra da r PS-23

Tűzvezető lokátor

Felderítő lokátor

tüzelöállás középpontja

M itte lp u n k t d e r
G e s c h ü tz e

GAM M A-Juhász
7,5 cm F iák
7,5 си-res légvédelmi ágyú

I
Távmérő

E n tfe rn u n g sm e sse r
(hier als Reservegerät)
itt mint tartalék
A kép ábrázolja telepitett Flak-ütegeket az ötvenes évek elejéig.
A felderitá lokátorai (PS-23-al) és az új tűzvezető lokátorai, a
(PE-07/R-el) einyert harcképességt az időjárástól függetnül.
11. á b ra : A PS-23 fe ld e rítő lo k á to rra l é s PE-07/R tű z v e z e tő lo k á to rra l e llá to tt lé g v é d e lm i tele p íte tt ü te g vázlata a z 1950-es é ve ke le jé rő l

A kép az 50-es évek elejétől alkalmazott, telepített légvé
delmi ütegek többségének fő részeit ábrázolja. A felderítő
lokátor (PS-23) és az új tűzvezető lokátor (PE-07/R ) al
kalmazásával a légvédelmi üteg harcképessége az időjá
rástól függetlenné vált. ( 1 1 . ábra)
A lőelemképző számítási folyamata
A blokksémán a lőelemképző számítási folyamata látható.
A nagy vonalakban ábrázolt blokkséma alapján röviden
ismertetem a számítási folyamat elveit. A napi befolyásoló
körülményekkel és a parallaxis-számítással azonban nem
foglalkozom.( 1 2 . ábra)
• A magasság és a vízszintes távolság (Ah) kiszámítása
a célhelyszög háromszögben a cél ferdetávolsága (Al)/magassága (H), és a célhelyszög (hv) mérési elemekkel.
• Az irányszög (kv) kiszámítása és a sebességmérőre
kerülő impulzusok megadása az oldalszög (sv) és a víz
szintes távolság (Ah) bemenő értékekkel mérőgörgős tár
csa segítségével.
• A célsebesség (f) kiszámítása az impulzusokkal és az
időtényezővel.
• A ballisztikus értékadó kiszámítja a lövedék első repü
lési idejét (ts), és ezt az értéket az f x ts szorzat képzésé
hez a multiplikátorhoz továbbítja.
• A célsebesség (f) és repülési idő (ts) bemenő értékek
összeszorzása és továbbítása az előretartási háromszög
höz.
• Az f x ts, a kv és az Ah bemenő értékekkel a találat
ponttól (Tp) való vízszintes távolság (Ah) első értékének és
az oldalszög-hozzáadásnak (svt) a kiszámítása.
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• Az első találatponthoz (Tp 1) tartozó Ah értékkel a bal
lisztikus értékadó új ts értéket számít ki, és a számítás to
vább folytatódik egyre jobb értékekig.
• Az oldalszög (SSV) kiszámítása az svf-differenciálóban
és továbbítása a követő mutatós rendszer útján a lövegekhez.
• A Tp-hez tartozó H é s Ah bemenő értékekkel a ballisz
tikus értékadó kiszámítja és a követő mutatós rendszer út
ján a lövegekhez továbbítja a másik két lőelemet, az emel
kedési szöget (E) és az időzítést (Tg). Ezekkel az értékek
kel a lövegek tüzelhetnek.
A számítási folyamat pontosabb leírása az 1. Melléklet
ben szerepel.
A Gamma-Juhász készülék műszaki adatai a 2.Mellék
letben szerepelnek.
(Terjedelmi okokból az emlitetteket nem tudjuk közölni.
Szerk.)

A Gamma-Juhász lőelemképzővel végzett szolgálat
tapasztalatai
Alapkiképzés
1941 végén Karlsborgban (a közép-svédországi Váttern-tó
közelében) az Lv 1 légvédelmi ezredben (a svéd légvéde
lem „bölcsője”) a Gamma-Juhász légvédelmi lőelemképző
kezelőállományába osztottak be. Megismerkedtünk a ké
szülékkel, beleértve rövid működési leírását. Ebben az idő
ben nem voltak szimulátorok, azaz kezdetben álló és moz
gó gyakorlócélok ellen, röviddel később pedig célrepülőgé-
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рек és harci gépek ellen is gyakorlatoztunk, mivel szom
szédunkban volt egy légi támaszpont. Körülbelül öt hét el
telte után lőttünk először lőelemképzőhöz kapcsolt 75 mmes légvédelmi ágyúval, és el kell mondanom, hogy nem
minden siker nélkül. A kiképzés folytatódott, és egyre több
gyakorlat folyt terepen. Ebben az időben is tisztában vol
tunk azzal, hogy a légvédelmi alegységek számára a nagy
mozgékonyság a túlélés elengedhetetlen feltétele. Nem
volt számunkra lehetetlen feladat - ha nem tudtuk a teher
gépkocsikat használni, a tűzvezető félszakasz összes be
rendezését kézben vittük az állásba. Igazán megerőltető
időszak volt ez. Kezdetben azt hittük, hogy hóban és ke
mény hidegben a légvédelmi rendszert nem lehet üzem
ben tartani, de lehetett, és a légvédelmi lőelemképző a „ke
mény” kezeléshez képest jól megállta a helyét. Légvédel
mi ütegekkel végzett éleslövészet alkalmával gyors tüzér
ségi bevetéseket is gyakoroltunk. Adott esetben bizonyos
fajta tervlövéseket hajtottunk végre, amikor ismertük a cél
koordinátákat, de nem volt előretolt megfigyelő. A képen a
készülék állásban látható. (Fotók a 98/4. sz.-ban)
Bevetés az észak-svédországi finn határon 1944-ben
1944 szeptemberének végén egy 75 mm-es légvédelmi
üteg légvédelmi parancsnoki rajának vezetőjeként kerültem
a finn határon lévő Haparandába. A légvédelmi állás elfog
lalása után 12 órás, kemény kiképzés volt. A katonák már
teljesítettek sorkatonai szolgálatot, és több hónapos harc
téri tartalékosgyakorlatok is voltak mögöttük (az utolsó
1943. november végéig tartott), mégis kicsit „rozsdásak”
voltak. Szeptember 30-áról október 1-jére virradó éjszaka

kezdődtek a harcok a finn és a német fegyvertársak között.
Ettől kezdve gyakran voltunk kénytelenek figyelmeztető tü
zet adni a behatoló német repülőgépekre. Ennél a tűztevékenységnél olyan korrekciókat állítottunk be a lőelem
képzőn, hogy a lövedékek körülbelül 2 0 0 méterrel a repülő
gép előtt robbanjanak. A figyelmeztető lövések után a be
tolakodók visszafordultak, így nem volt lehetőségünk hatá
sos tűz leadására. Azért, hogy pontosan lehessen tudni, ha
az idegen gépek átlépik a határt, megjelöltük a határt az
iránytárcsán. Karácsony előttig állásban voltunk a finn ha
táron Karesuando közelében. A végén nagyon hideg volt,
de el kell mondanom, hogy a légvédelmi lőelemképző
probléma nélkül, jól működött. Csak egyszer voltunk kény
telenek éjszaka a készüléket az erdő kellős közepén javí
tani, mert a távmérő acélszalagja tönkrement. Egy helyet
tesítő kezelő nem vette észre, hogy a távolságkeréken (Alratt) ég a figyelmeztető lámpa, és hogy ebben a helyzetben
csökkenteni kell a célhelyszöget. Eredmény: az acélszalag
tönkrement. Mivel a készüléket melegen kellett tartani, hőszigetelést alkalmaztunk (lásd a képet).
Ha jól emlékszem, nyugodt légi helyzet esetén távoli, vá
ratlanul behatoló erők ellen is gyors tüzérségi bevetéseket
készítettünk elő.
Kiképzés az Lv 6 légvédelmi hadtestnél
Göteborgban a 40-es évek végétől az 50-es évek elejéig
Ebben az időben a mérési adatokat a PE-07/R típusú, an
gol tűzvezető lokátortól követő mutatós rendszer segítsé
gével kaptuk. Ily módon a légvédelmi rendszer harcképes
ségét függetlenné lehetett tenni az időjárástól. Egy szimu
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látorral kiegészítő kiképzésként a kezelőszemélyzetet re
pülőgépek nélkül is hatékonyan és olcsón lehetett gyakor
latoztad. Ebben az időben - éleslövéssel - gyors tüzérsé
gi bevetéseket is végrehajtottunk nagyon távoli, földi célok
ellen, és tüzérségi csapásokat is gyakoroltunk előretolt
megfigyelővel, illetve anélkül (tervlövés).

Összefoglalás

Az ütegek viszonylag jó hatásfokának alapvető feltétele
volt a Gamma-Juhász légvédelmi lőelemképző. Valóban
azt mondhatjuk, hogy a Gamma-Juhász készülékek a 40es években és az 50-es évek elején jelentősen hozzájárul
tak a svéd légvédelem hatékonyságához.
A Gamma-Juhász készülék feltalálója, Juhász István gé
pészmérnök, valóban kimagaslót alkotott, ami a továbbfej
lesztés lehetőségét is magában hordozta!

A 115 darab 75 mm-es légvédelmi üteg a svéd légvédelem
fontos részét képezte. A légvédelmi üteg a lőelemképző
nek köszönhetően szükség esetén nagyon gyors tüzérsé
gi csapásokat tudott mérni az ellenséges behatoló erőkre.

(A tanulmány eredetije svéd nyelven íródott, amelyből
egy német változatot kaptunk közlésre.A nagyszámú ábra
és melléklet csak válogatást tett lehetővé. (Szerk.)
(folytatjuk)

A Szu-22M3 vadászbombázó III. rész
Az Sz-52 MK típusú repülőgép
EMO berendezései
A repülőgép EMO rendszerei gyökeresen különböznek az
eddig üzemeltetett típusokétól a berendezésbázist tekintve,
de több rendszernél a működési elvekben is jelentős válto
zások történtek.
A fedélzeti energiarendszer alapja két párhuzamosan
működő GSZ-12 egyenáramú generátor, amelyek a 28,5
V-os egyenáramú hálózatot táplálják. A két generátor pár
huzamos kötése jelentősen fokozza a rendszer meghízhatóságát. Az egyenáramú rendszer szabályozó elemei az
eddig üzemeltetett típusokból már ismertek. A fedélzeti ak
kumulátor 25 Ah-ás, 20 NKBN-251 típusú nikkel-kadmium
akkumulátor. Feladata a fogyasztók táplálása, hajtóműle
állás esetén, valamint a fedélzeti indítások végrehajtása. (A
két generátor egyidejű meghibásodása nem valószínű.)
Az akkumulátor sokkal igénytelenebb az eddig üzemel
tetett lúgos telepeknél. Hosszabb idejű töltést, túl alacsony
kisülést, esetleg az egyes cellák átpolarizálódását is je
lentős károsodás nélkül bírja. A tapasztalatok szerint egyegy telep 4-4,5 évig is üzemképes marad.
A váltóáramú energiarendszer alapvetően 2-2 stabil 400
Hz frekvenciájú 115 V-os, illetve 36 V-os 3 fázisú hálóza
tot tápláló áramátalakítóra épül. Típusaik: PO-1500,
PO-750, PT-1000. A frekvenciaváltozásra nem érzékeny
fogyasztókat SZGO-8 típusú váltóáramú generátor táplál
ja 115 V 400-900 Hz-cel.
Hajtóműindító, üzemmódvezérlő és pompázsgátló rend
szere jelentéktelen eltérésekkel hasonlatos a 23 MF típu
séhoz.
A legjelentősebb eltérés az aneroid membrános rend
szerben van. A fogyasztók nagy száma miatt azok egy ré
széhez a H relatív, az M valós és a V valós jelek az
SZV SZ-2-72-3 rendszertől elektromos jel formájában ke
rülnek ki. Az SZVSZ rendszer számítóegysége a P teljes
és Pstat nyomásokból (a megfelelő megoldó egységeken
a hőmérséklet ismeretlen), kiszámítja a H relatív, M, V va
lós értékét és továbbítja a fogyasztó felé. Többek között
elektromos elven működik az U V -30-3 magasságmérő és
az UMSZ-2,5 „M ” szám és valós sebességmérő is. (Meg
maradt az USZ-1600 műszer szerinti sebességmérő, az
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1. á b ra : A S zu-22M -3 g é p 04 o ld a ls z á m ú p é ld á n y a a
ta s z á ri re p ü lő n a p o n 1992-ben

UVPD-20 és az U V -B -S Z K magasságmérő, valamint a
variométer mint elektromos műszer.)
A műszerek közül kiemelhető még az U U AP-72-7 ál
lásszög- és túlterhelést jelző műszer, amely a pillanatnyi ál
lásszögön és a pillanatnyi függőleges túlterhelésen kívül
jelzi a megengedett maximális állásszög és túlterhelés ér
tékét, függően a szárny nyilazottságától, a függesztési va
riációktól és a szárnytartályok kifogyásától. A műszeren
rögzítették a maximális megengedett és maximális meg
nem engedett túlterhelés értékét. A maximális megenged
hető túlterhelés a fülkében nullázható, a maximális meg
nem engedhető érték nem. Ezt visszaállítani csak a földön,
a szerelőnyílás felnyitása után lehetséges.
Elveikben új az eddig üzemeltetett típusokhoz képest az
SZ52MK navigációs rendszer, a KN -23 komplexum,
melynek főbb részei, az RSZBN és a DISZSZ mellett je
lentős szerepe van az IK V tehetetlenségi irányfüggőleges
rendszernek. Az IKV rendszer lényege az erőgiroszkóp ál
tal stabilizált „asztal” és az erre épített két gyorsulásmérő,

Kimutatás a repülőgépekről
1983-1997
Szu-22M3
oldalszám

Gyári szám

Átadás ideje

Rendszerbe
állítás ideje

Ossz. rep. óra

Leszáll. Megjegyzés
száma

01

13
14
15
16
06

52101
52102
52303
52304
52305
51610
51611
51612
51613
51614
51615
61813
52306

83.
83.
83.
83.
83.
83.
83.
83.
83.
83.
83.
83.
83.

84.
84.
84.
84.
84.
84.
84.
84.
84.
84.
84.
84.
84.

07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.

1102 ó 31 p
1170 0 52 p
1168 0 39 p
1101 ó 04 p
1129 ó 4 4 p
1130 0 00 p
1149 0 56 p
1077ó 51 p
1131 ó 13 p
1062ó 24 p
1062 ó 36 p
1132 0 24 p
430 Ó

1491
1612
1594
1578
1587
1584
1587
1525
1562
1572
1547
1572
564

Szu-22UM3
07
08
09

17532390303
17532390304
17532390605

83. 11.08.
83. 11.08.
83. 11.08.

84. 03. 07.
84. 03. 07.
84. 03. 07.

1159 0 53 p
1272 ó 21 p
1078ó 21 p

2118
2390
2036

02

03
04
05
10
11
12

11.08.
11.08.
11.08.
11.08.
11.08.
11. 08.
11.08.
11.08.
11.08.
11.08.
11.08.
11.08.
11.08.

03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.

95. 09. 13. Kapoly
. 03. 17. Taszár

88

95. 05. 25 Taszár

A harci változat gyártási idejének 1983. október, az UM gépeknek 1983. november volt feltüntetve.
Nagy Nándor

Szu-22 típussal az alábbi hajózok repültek 1984 és1997 között:
1. Balogh Imre - berepülő
Kiképzés
2. Balogh József
Kiképzés
3. Eberhardt György (Veszprém, MN 1929 CSRP=Csapat
Repülők Parancsnoksága) - berepülő
Kiképzés
4. Gál István (Repülőfőnökség)
Kiképzés
5. Guti István
Kiképzés
6 . Herter György - berepülő
Kiképzés
7. Iváncsik Gábor - berepülő
Kiképzés
8 . Katona István
Kiképzés
9. Kovács László
Kiképzés
10. Litauszki Zoltán
Kiképzés
11. Lőrincz István
Kiképzés
12. Máté László - berepülő
Kiképzés
13. Racskó Mihály
Kiképzés
14. Roszik György
Kiképzés
15. Somogyi János
Kiképzés
16. Szvath Tamás
Kiképzés
17. Vámos József - berpülő
Kiképzés
18. Vigh Miklós -berepülő)
Kiképzés
19. Vincze Péter
Kiképzés

SZU-ban
SZU-ban
SZU-ban
Taszáron
SZU-ban
SZU-ban
SZU-ban
SZU-ban
SZU-ban
Taszáron
SZU-ban
SZU-ban
SZU-ban
SZU-ban
SZU-ban
SZU-ban
SZU-ban
SZU-ban
SZU-ban

A további hajózok különböző időpontokban és okok miatt távoztak a századtól
20.
21.
22.
23.
24.

Illés Béla
János Béla
Kánya Lajos
Szeiber József
Turcsán János

Kiképzés
Kiképzés
Kiképzés
Kiképzés
Kiképzés

Taszáron
SZU-ban
SZU-ban
SZU-ban
Taszáron

Dr. Toperzer István
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2. á b ra : A z 1995. m á ju s 2 5 -é n T as z á r-o n le z u h a n t S zu -2 2
U M -3 K 0 7 (g y .s z .: 9 0 3 0 3 ) m a ra d v á n y a a ja v ító ré s z le g
e lő tt (dr. T o p e rc z e r I.)

amely jelének integrálása után két egymásra merőleges
sebességértéket kapunk. Ezen sebességjelek a navigáci
ós komplexumba kerülnek, a koordinátaszámításhoz, ha a
földi RSZBN rendszer vétele megszűnik. A bedöntési, bó
lintási és irányszögértékét a stabilizált asztalt körülvevő ke
retek csomópontjain lévő szinusz-koszinusz transzformáto
rokból nyerjük. Az IKV rendszer a navigációs komplexum
nak sebességjeleket ad, melyeket a számítóegység integ
rál, így megvalósulnak a rendszer pontosságával szemben
támasztott követelmények. Növeli a pontosságot, hogy az
irány szerinti beállítást az indukciós adóról levett jelen kívül
a géptengely ismert iránya szerint is be lehet állítani. Ez a
beállítás azon alapul, hogy az indítóhelyről a géptengelye
ket geográfiailag bemért tájolási pontra állítjuk be (oszlop
stb.). Az irányszög pontosítását a célzórendszer segítségé
vel végezzük. Ugyancsak a pontosságot fokozza, hogy bo
nyolult feladat előtt a rendszert 15 perc beállítással hozzuk
üzemi helyzetbe, melynek előnye az 5 perces beállítással
szemben, hogy ezen idő alatt rögzítésre kerül a giroszkó
pok elhúzási értéke, és ez az elhúzás a repülés folyamán
kompenzálódik.
A repülőgép automatikus vezérlőrendszere a feladatkör
bővülése miatt egy sor új üzemmódot kapott. A „dempfer”
üzemmód a jó stabilitás miatt csak a hangsebesség felet
ti repüléseknél válik szükségessé.
A „stabilizáló”, „kivezető” és „leszállás” üzemmódok mel
lett, amelyek működése a 75 APés 23 MFtípuséval ana
lóg, a rendszer automatikusan útvonalrepülést hajt végre
(MARSRUT üm.), illetve visszavezeti a repülőgépet a be
programozott 4 repülőtér bármelyikére. A repülőgép útvo-

3. ábra: A Szu-22M-3 gép 15 sz. példánya hadgyakorlaton
1997-ben
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4. ábra: A taszári“ utolsó mohikán“, a 15-ös számú
Szu-22M-3 előtt Karancz János alez, Kovács László
őrgy, és Pintér Zoltán alez.fdr. Toperczer I.)

nalrepülést hajthat végre automatikusan kis magasságon,
viszonylag nem szabdalt terep felett, az RV jelei alapján
beállított magasságértéken. A célzóberendezés típusától
függően az automatikus vezérlőrendszer képes „manőver”
végrehajtására. Ez az üzemmód az emelkedésből való
bombavetés automatikus végrehajtását szolgálná. A rend
szer végrehajtó szervei a három csatornában RAU-107A
típusú kormánygépek, a bólintási csatornában egy
RA-30A kiegészítő hidraulikus kormánygép. A biztonság
fokozása érdekében a SZAU rendszert külön biztonsági
berendezéssel látták el, amely szükség esetén automatiku
san kikapcsolja, kis magasságon automatikusan emelke
désbe viszi a gépet.
Merőben új elveken épül fel a repülőgép adatrögzítő
rendszere, a TESZTER, mely digitális módszerrel acélsza
lagra rögzíti a repülés utolsó 3 órájának főbb adatait. Ezen
adatok száma jelentősen meghaladja az eddig üzemelte
tett adatrögzítők által rögzített paraméterek számát. A
TESZTER mintegy 32 folyamatos paraméter és 50 egysze
ri paraméter rögzítését végzi, az adók pontosságát
messze felülmúló pontossággal. Az információ védelme
megbízható, az adatrögzítő jelentős hő- és ütésálló képes
séggel rendelkezik. Mindhárom eddigi géptörésnél mű
ködőképes maradt az adattároló.
A KKO-5 típusú fedélzeti oxigénrendszer már ismert az
üzemeltetett vadászrepülőgépekről.
Dobor István mk. őrnagy
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A 105. sz. gép Szu-22M-3, a 09. sz. gép Szu-22UM-3K típusú, a nyomat eredeti feliratai hibásak

Nemzetközi Haditechnikai Szemle

F-16 Fighting Falcon - irány a XXI. század
II. rész
Az élettartam felénél végrehajtott korszerűsítések
Az F-16A/B változatokon jelenleg folyó legjelentősebb kor
szerűsítési munkálatokat az élettartam felénél végrehaj
tandó korszerűsítési (MLU) program keretében végzik. A
program kidolgozásának megkezdését 1991 májusában
hagyták jóvá. Az MLU az USAF mellett négy NATO-tagállam - Belgium, Dánia, Norvégia és Hollandia - gépparkjá
nak összesen 553 db F-16A/B változatú repülőgépének
felújítását célozta meg. A felújított gépek jellemzői megkö
zelítik az F-16C/D jelű változatokéit, de a rádiólokátor tel
jesítménye kisebb és nincs lehetőség F110-es hajtómű be
építésére sem, az csak a Block-30/32-es sorozattól
kezdve lehetséges.
A hidegháborút követően (1993 januárjában) az európai
partnerek felülvizsgálták korábbi igényeiket, vagyis csök
kentették megrendeléseiket: Belgium 110 darabról 72-re,
Dánia 63-ról 61-re, Hollandia 172-ről 136-ra és Norvégia
58-ról 56-ra. Az USAF 1992-ben kivonult a korszerűsítési
programból (130 db repülőgép lett volna soron), de a
Block-50/52 sorozatban készült gépei részére a Texas
Instruments cégtől a fedélzeti számítógép teljesítményének
növelésére 223 darab, az MLU-program számára tervezett,
felújító készletet rendelt.
Az átalakított repülőgép prototípusait - részt vevő orszá
gonként egyet - 1992 szeptemberében mutatták be. A taj
vani légierő azt tervezi, hogy F-16A/B jelű gépeit a
Block-15MLU szabványnak megfelelő szintre korszerűsíti,
és azokat ezt követően Block-20-as sorozatúként kezeli.
AZ MLU-programban átalakított első - amerikai - gép
1995. április 28-án repült először, és 1996. december 31én kilenc MLU felújító készletet adtak át az európai partne
reknek azzal, hogy 1997 januárjában elkezdődhet a felújí
tás-sorozat.
Az MLU-program végrehajtása után az idősebb F-16A/B
típusú gépek képességei megközelítik a Block-50-es soro
zatban gyártott F-16C/D típusú repülőgépekéit. A pilótafül
kében nagylátószögű HUD-ot helyeznek el, a pilóta pedig
éjjellátó készüléket is viselhet. Egy modulrendszerű, fela
datorientált számítógéppel váltják fel a jelenlegi hármat, a
repülőgépet BASE TERPROM terepnavigációs berende
zéssel látják el, a rádiólokátort korszerűbbre,
AN/APG-66(V2A) jelzésűre cserélik, A GPS navigációs
rendszer mellett lehetővé teszik mikrohullámú leszállító
rendszer beépítését is. A Block-10-es sorozatú gépek levegő-beömlőnyílásainál felerősítési pontokat alakítanak ki,
és elvégzik a FLIR-gondola hordozásához szükséges ká
belezést. Az átalakítás során külön igények is felmerülnek.
Hollandia és Norvégia, például, a pilótasisakra szerelt ki
jelzőt és a Hazeltine cég AN/APX-111 típusú IFF kérdező/válasz adóját is igényli.

Az üzemeltetők által
elvégzett korszerűsítések és változtatások
A csatolt táblázat az F-16 típusú repülőgép különböző vál
tozatait üzemeltető országokat ismerteti. Az egyes üzemel
tetők megrendeléskor külön „extrákat” is kérhetnek, vagy
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később, már üzemeltetés közben egészítik ki gépeik fegy
verzetét, javítják képességeiket. Az egyes országok repülő
gépei az alábbiakban térnek el a sorozatra jellemző alapváltozattól:
Bahrain - Az elektronikai harcra (EW) szolgáló berende
zések közül a gépeket ALE-40(V) típusú dipól/hőpatronszóróval és ALR-69 típusú besugárzásjelzővel látták el,
valamint a légierő hat ALQ-131(V) zavarókonténerrel is
rendelkezik.
Belgium - 1992-től két századnyi repülőgépet passzív
zavaróberendezéssel és ALQ-131 típusú zavarókonténer
rel láttak el. A Mirage 5BR típusú repülőgépek kivonását
követően legalább két gépre Orpheus felderítő-konténert
szereltek. Ez a megoldás csak ideiglenes, mert a tervek
szerint 16 gépet alkalmassá tesznek Vinten kamerákat be
fogadó Per Udsen típusú felderítő-konténerek hordozá
sára. A gépeken végrehajtják az MLU-programot, a légierő
kap 44 db „éles” AIM-120 AMRAAM rakétát és nyolcat ki
képzésre.
Dánia - A repülőgépbe ALE-40 típusú passzív zavaró
berendezést, ALR -69 típusú besugárzásjelzőt és
AN/ALQ-162 jelzésű, folyamatos sugárzású zavaróadót
építettek. A szolgálatból kivont Saab RF35 Draken típusú
gépek kameráit és elektro-optikai érzékelőit leszerelték, és
beépítették a dán légierő által tervezett konténerbe. Ennek
hordozására 10 db F-16A típusú gépet tettek alkalmassá.
A légierő gépein végrehajtják az MLU-programot.
Dél-Korea - A légierő repülőgépeiben AN/ALR-56M tí
pusú besugárzásjelző van és 120 gépbe AN/ALQ-165 tí
pusú zavaróberendezést is beépítenek. Tervbe vették
LANTIRN-gondolák beszerzését is.
Egyiptom - A repülőgépeken ALE-40(V) és ALR-69 tí
pusú EW-berendezést és összesen 82 db ALQ-131(V) tí
pusú konténert alkalmaztak.
Görögország - A légierő a Litton cég által ajánlott EWcsomagot választotta, ami A LR - 6 6 (V)H típusú besugár
zásjelzőt, ALQ-187 típusú zavaróberendezést és ALE-47
típusú dipól/hőpatronszóró berendezést tartalmaz.
Hollandia - A Fokker cég a légierő szakembereivel
együttműködve 180 repülőgép szerkezetén elvégezte a fel
újítást, és meghosszabbította a gépek élettartamát. Terv
ben van az MLU-program végrehajtása is. A holland gépek
EW-felszereléséhez ALE-40(V) típusú passzív és 105 db
ALQ-131(V) típusú zavaróberendezés, valamint ALR-69
típusú besugárzásjelző tartozik. 1994 végén az Egyesült
Államokban próbarepülést hajtottak végre, hogy előkészít
sék a Terma Elektronik/Per Udsen gyártmányú felderítő
konténer hordozását 54 gépen. A Delft Orpheus felderítő
gondolát 2 2 repülőgépre szerelték fel, de folyamatban van
egy új, dán gondola összeállítása is.
Izrael - Az izraeli hadiipar intenzíven kivette részét a re
pülőgépek korszerűsítéséből, bár a légierő esetenként új
amerikai berendezéseket is beépített. Az izraeli termékek
közül említésre méltó az Elisra cég SPS 3000 típusú zava
róberendezése, amit a Block-30-as sorozatú gépek farok
részébe építettek be, valamint az Elta cég hasonló rendel
tetésű EL/L-8240 berendezése, amit az AN/ALQ-178
Rapport III helyett alkalmaztak.
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Jordánia - a jordán légierő 12 db F-16A és négy F-16B
típusú, feltehetően Block-15-ös sorozatú repülőgép be
szerzését tervezi, de 36-48 gépre lenne szüksége. A légi
erő, amikor lesz elegendő pénze, a gépeket korszerűsíti.
Norvégia - A norvég légierő gépeinek farokrészébe fék
ernyőt helyeztek el, és a gépek alkalmasak Penguin МкЗ
típusú hajó elleni rakéta hordozására. Végrehajtják rajtuk
az MLU-programot és a Terma cég EW-berendezéseit is
beszerelik.
Pakisztán - A pakisztáni légierő repülőgépeiben
ALQ-131 típusú zavaróberendezés van, egyes gépekre a
Thomson-CSF cég Atlis típusú lézeres megjelölő gondolá
ját is felszerelték.

Törökország - A török repülőipar átalakította a légierő
gépeit, hogy befogadhassák az ALQ-178(V)3 Rapport III
gondolákat, és hordozhassák az ALQ-165 típusú zavaró
konténereket. 1994-ben elkezdődött a Peace Onyx-I
program keretében leszállított gépek szerkezetének a kor
szerűsítése, és folyik 158 gép alkalmassá tétele a LAN
TI RN-rendszer befogadására.
Út a jövőbe
A Lockheed cég komoly erőfeszítéseket tett annak érdeké
ben, hogy a húszéves gépet továbbra is versenyben tartsa.
A kitűnően sikerült sárkányszerkezetnek köszönhetően a
kezdetben közelharcra tervezett gépből egy valóban sokol-
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3. ábra: Az amerikai légihaderő Thunderbirds műrepülő köteléke F-16C gépekkel felszerelve (Lockheed-Martin)

Az F-16 típusú repülőgépek üzemeltetői
Ország
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Bahrain
Belgium
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Dánia
Dél-Korea
34
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8
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120
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US Navy
Venezuela
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66
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4
8
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14
12

3
4
30

2

8

10

10
122

204
1216
22

36
206
4

3
4

6

297 1818(+30) 408(+30)

Mindösszesen: 3942 (+60)
dalú és megbízható repülőgépet tudtak kialakítani. A szer
kezet kibírja a 9 g túlterhelést, a gép „fly-by-wire” vezér
lésű, tervezett élettartama 8 ezer óra, alapfegyverzete egy
M61 típusú 6x20 mm gépágyú, emellett már 9775 kg függesztményt hordozhat. Függesztett fegyverzete között légi
és felszíni célok elleni egyaránt megtalálható.
A gép egyes kétszemélyes változatai nem a kiképzést
szolgálják, hanem a fegyverrendszerek hatékonyságát nö
velik azzal, hogy a navigációban és a gép fegyverzetében
jártas kezelőt ültetnek be a pilóta mögé.
Az F-16 típusú repülőgéphez kérhető legújabb kiegé
szítők a sisakra szerelt kijelző, a beépített FLIR-rendszer,
csőcsonk a légi utántöltéshez, a tolóerő-vektor változtatá
sát lehetővé tevő kiömlőnyílás, valamint az ASRAAM, Ac
tive Skyflash és ALARM rakéták integrálása.
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Az F-16 típusú repülőgép jelenleg még hatékony va
dászrepülőgép, és a gyártók mindent megtesznek annak
érdekében, hogy az is maradjon. Ez nem nehéz, mert a tí
pusban még mindig van tartalék, ami lehetővé teszi, hogy
gyártásban maradjon, és összemérje erejét az orosz va
dászrepülőgépek jelen generációjával, többek között a
MiG-29 Fulcrum és a Szu-27 F/an/certípusú repülőgépek
kel.
Megjegyzések a táblázathoz:
1. A zárójelben szereplő számok 1997 júliusában kelt vá
sárlási szándékot jeleznek.
2. További 71 db megrendelt gépből elkészült 13 db
F-16A és 15 db F-16B típusú, de leszállításukra, a később
elrendelt embargó miatt, nem került sor. Indonézia haj
landó kilenc gépet átvenni, de esetleg a többire is vevő
lesz.
3. Sorozatok szerinti bontásban: 6 YF-16A, 2 YF-16B,
21 F -1 6 A -0 1 ,22 F -1 6 B -0 1 ,89 F-16A-05, 27 F-16B-05,
145 F -1 6 A -10 , 25 F -1 6 B -10 , 409 F -1 6 A -15 , 46
F-16B-15, 209 F-16C-25, 35 F-16D-25, 360 F-16A-30,
48 F -16D -30, 56 F -16C -32, 5 F -1 6 D -32 , 235
F-16C-40, 31 F-16D-40, 149 F-16C-42, 47 F-16D-42,
165 F -1 6 C -50 , 28 F -16D -50, 42 F -16C -52, 12
F-16D-52. (Egy további 114 db-os megrendelés nélkül.)
4. A haditengerészetnél rendszeresített gépek típusjel
zése F-16N. Ezek gyakorlatilag a Block-32-es sorozatban
gyártott F-16C típusú repülőgépek F110-GE-100 típusú
hajtóművel. A gépekbe az APG - 6 8 rádiólokátor helyett
APG - 6 6 típusút építettek be. A kétüléses változat típusjel
zése TF-16N. Lehetséges, hogy a haditengerészeti válto
zatú gépeket Bahrain kapja, hogy lecserélhesse az
F-5E/F típusú repülőgépeit.

Születési helye: Fort Worth, Texas
Már javában folyt a II. világháború, amikor döntés született ar
ról, hogy újabb gyár építésével kell megnövelni az Egyesült
Államok repülőgépgyártó kapacitását. Helyéül Fort Worth
(Texas állam) település nyugati határán jelöltek ki megfelelő
területet, és 1941 elején megkezdődött az üzem építése.

4. ábra: Az F-16C és D változatok nézeti rajza (Jane 's nyomán)

A General Dynamics F-16A típusú repülőgép
főbb adatai
Hajtómű: Pratt & Whitney F100-PW -100(3) típusú kétáramú gázturbinás sugárhajtómű, tolóereje utánégetővel
106 kN; a szárnyakban és a törzsben lévő tartályokba
betölthető tüzelőanyag mennyisége 3165 kg; lehetőség
van egy törzs alatti (1136 literes) és a két szárny alatti
(2x1400 I) ledobható póttartály felfüggesztésére.
Teljesítményadatok: maximális sebessége 12 200 m fe
letti magasságban 2124 km/h (2,0 Mach) felett van; szol
gálati csúcsmagassaga 15 240 m felett; hatósugara 925
km felett; maximális átrepülési távolsága 4000 km; ele
melkedési sebessége maximális felszállótömegnél 317
km/h; minimális nekifutási úthossza maximális felszálló
tömegnél 671 m; bejöveteli sebessége 10 215 kg le
szállótömegnél 261 km/h.
Tömegadatok: üresen 6613 kg; tüzelőanyag 3165 kg;
külső függesztmények maximális tömege 6900 kg; nor
mál felszállótömege két levegő-levegő osztályú rakétá
val 10 344 kg (plusz 2x1400 literes póttartállyal 12 712
kg); maximális felszállótömege 14 982 kg.
Méretek: fesztávolsága a szárnyvégeken elhelyezett ra
kétákkal 10,08 m, a rakéták nélkül 9,45 m; teljes
hossza 15,09 m, Pitot-cső nélkül 14,53 m; magassága
5,00 m; főfutók nyomtávolsága 2,36 m; orr- és főfutók
tengelytávolsága 4,00 m; szárnyfelület 27,82 гтТ; be
lépőéi nyilazottsága 40 fok.
Fegyverzet: General Electric M61A-1 típusú 6x20 min

es gépágyú 515 db lőszerrel; kilenc külső függesztésipont, rajtuk maximum hat AIM-9JL típusú levegő-le
vegő osztályú rakéta vagy különböző bombák, levegő
föld osztályú rakéták, aknák, konténerek.

A General Dynamics F-16C típusú repülőgép
főbb adatai
Hajtómű: Pratt & Whitney F100-PW -229 vagy General
Electric F110-G E-129 típusú kétáramú gázturbinás
sugárhajtómű, tolóereje utánégetővel 128 kN.
Teljesítményadatok: maximális sebessége 12 200 m feletti
magasságban 2124 km/h (2,0 Mach) felett van; szolgá
lati csúcsmagassága 15 240 m felett; hatósugara 925
km felett; maximális átrepülési távolsága 3886 km.
Tömegadatok: (F100 hajtóművel) üresen 8273 kg; külső
függesztmények maximális tömege 9276 kg; 5420 kg
külső függesztmény esetén a szerkezet még elbírja a
9 g túlterhelést; maximális felszállótömege 19 187 kg.
Méretek: fesztávolsága a szárnyvégeken elhelyezett raké
tákkal 10,00 m; teljes hossza 15,03 m; magassága 5,09 m;
szárnyfelület 27,87 m2.
Fegyverzet: General Electric M61A-1 Vulcan típusú
6x20 mm-es gépágyú 500 db lőszerrel; kilenc külső fel
függesztési pont, rajtuk hat AIM -9 Sidewinder vagy
AIM-120 AMRAAM típusú levegő-levegő osztályú ra
kéta vagy különböző bombák, levegő-föld osztályú raké
ták, aknák, különböző konténerek.

Víztorony Könyvesbolt
műszaki, katonai, repülési irodalom adás-vétele
1042 B udapest, G eduly u. 1.
T e l.:3 6 9 -1 4 5 0 ,
Fax: 3 6 (1 )3 6 9 -0 8 0 0
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A 4. sz. üzem alig egy év alatt felépült és hivatalosan
1942. április 18-án kezdett működni a Convair (Consolida
ted Vultee Aircraft) üzemeltetésében, bár a B-24 Liberator
típusú bombázó repülőgép összeszerelése már februárban
elkezdődött. Azóta a mintegy 650 ezer n f fedett alapterü
letű gyár közel egy mérföld hosszúra nőtt szerelősoráról
mintegy 7 ezer repülőgép került le, és összesen 250 ezer
embernek adott munkát.
A Liberator-ból Fort Worth-ban 3034 darabot gyártottak,
majd all. világháború vége felé elkezdték egy nehézbom
bázó, a B-32 Dominator gyártását. Ebből a típusból 114 db
készült el, mielőtt Japán megadta magát.
A gyár következő terméke a Convair B-36 Peacemaker,
az első valóban interkontinentális bombázó repülőgép volt.
Ebből a típusból az 1950-es évek elejéig 385 db készült el.
A 4. sz. üzemben az ötvenes évek végén, a hatvanas évek
elején 116 db Convair B-58 Hustler típusú repülőgépet
gyártottak. Ez volt a világ első bombázógépe, amely hangsebesség felett is tudott repülni.
A General Dynamics cég 1953. május 15-én szerezte
meg az ellenőrzést a Convair felett, de a Convair elneve
zést a bejáratott piac miatt egészen 1961 májusáig megtar
totta. A cégóriás ekkor felosztotta a Convair-t a különböző
működési területek között. Ezt követően San Diegóban
csak kis kapacitású repülőgépgyártás marad, az is Fort
Worth-ben koncentrálódott.
A helyzet Fort Worth-ben 1961-ben kritikussá vált, mert
a B-58 típusú bombázó repülőgép gyártása a vége felé
közeledett és nem volt kilátásban nagyobb új program. A
gyár gyakorlatilag bezárás előtt állt. Ennek ellenére nem
volt meglepetés, amikor a General Dynamics 1962 novem
berében megkapta a harcászati vadászrepülőgép (TFX)
programot, bár a konkurens cég - a Boeing - olcsóbb ter
vet készített. Az F -1 11 típusú repülőgép gyártásának ko
molyabb beindítása előtt a cég néhány változtatást végzett
a Martin cég B-57 típusú repülőgépein, hogy azok nagy
magasságú felderítést is végezhessenek. Az alkalmazottak
létszáma Fort Worth-ben elérte a 28 ezret, ami több volt,
mint az előző tíz évben bármikor. Az F -1 11-es gépekkel
azonban kezdettől fogva problémák voltak, a programot
ezért többször megkurtították, így végül nem hozta meg
azt az átütő sikert a General Dynamics számára, amit el
vártak tőle. A típusból összesen 562 db készült el.
A General Dynamics cégóriáson belül egy 1970-es át
szervezést követően - a korábbi Convair és a Fort Worth
egyesüléséből - létrejött a Convair Aerospace. Fő termé
kei a katonai és a polgári repüléshez, illetve az űrrepülés
hez kapcsolódtak. 1974-ben a Convair Aerospace ismét
kettévált, de az alaprendeltetés nem változott.
A General Dynamics új korszaka 1972-ben kezdődött,
amikor a Model 401 elnevezésű projekt alapján készült
YF-16 típusjelű prototípussal megnyerték a versenyt a
Northrop cég YF-17 típusú gépével szemben, és az a lé
gierő potenciális vadászrepülőgépévé vált.
Az USAF feltehetően azért döntött a General Dynamics
javaslata mellett, mert gépe hangsebesség felett kissé job
ban manőverezett, nagyobb volt a harcászati hatósugara,
az előzetesen kalkulált gyártási költségek pedig valamivel
alacsonyabbak voltak a konkurensénél. Az egyhajtóműves
megoldás a kéthajtóművessel szemben gyakorlatilag nem
jelentett előnyt, bár az F -1 7 típus esetében a becsült
üzemanyag-felhasználás azonos feladat végrehajtásánál
mintegy 20%-kal nagyobb volt. Ez nagy létszámú géppark
esetén azonban már jelentősen megnövelheti az üzemel
tetési költségeket. Az YF-17 prototípus is tovább élt, mert
ez lett az alapja a később F/A-18 típusúként megismert re
pülőgépnek.
A két gép közötti választást követően az USAF azonban
végül csak akkor döntött az F -16 típusú repülőgép soro
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zatgyártása mellett, amikor arra több NATO-tagállam is
megrendelést adott, hogy felválthassák vele a Lockheed
cég F -1 04 Starfighter típusú repülőgépét.
A Lockheed - talán abból a célból, hogy visszaszerezze
a Starfighterrel korábban birtokolt dicsőséget - 1993. már
cius 1-jén másfél milliárd dollárért megvásárolta a General
Dymanics Fort Worth-i részlegét, ahol az akkor már nagy
sikerű F -16 típusú repülőgépet gyártották. A Lockheed át
vett 16 ezer munkást, valamint a légierő 4. sz. üzemét,
amely Fort Worth nyugati részén található.
1994-re a típus repülőgépei összesen már több mint 5
millió órát repültek, a NATO-tagállamok gépei pedig átlago
san 3500 repült órával rendelkeztek. A gép megbízhatósá
gát - de a pilóták kiképzettségét is - jellemzi, hogy 1 0 0 ezer
repült órára 4,05 repülőgép elvesztése jut. A típussal repülő
pilóták hatvannál több győzelmet szereztek a Közel-Kelet,
Pakisztán és Bosznia légtereiben folytatott harcokban.
Komoly változások zajlottak a világban, amikor a Lock
heed a Fort Worth-i gyárat megvásárolta. A berlini fal leom
lása, a Szovjetunió felbomlása után csökkent, illetve
megszűnt a fegyverkezési verseny, államok sora csökken
tette katonai költségvetését. Az új tulajdonosnak szembe
kellett néznie a típusra szóló rendelések csökkenésével,
ugyanakkor új potenciális piacok nyíltak meg, új lehetséges
vevők jelentek meg. Az újabb külföldi eladásokat az ame
rikai adminsztráció is támogatja.
A potenciális vevők többsége számára az új gép beszer
zési ára - 20-25 millió dollár - túl magas. Az Egyesült Ál
lamok vezetése úgy döntött, hogy használt repülőgépek
eladásra történő felajánlásával növeli a kínálatot, és így
elérhetővé teszi a típust a szegényebb országok számára
is. A Légi Nemzeti Gárda (ANG) és a Légierő Tartaléka
(AFFtes) régebbi változatú, általában már felújított gépeiből
lehet vásárolni, a légierő pedig az eladott gépeket újakkal
pótolná. Ez a gyártónak további megrendeléseket biztosí
tana, ugyanakkor az ANG és az AFFtes gépparkjának a
felfrissítése is kevesebbe kerülne.
Fort Worth-ben az utóbbi években a gyártás üteme je
lentősen lecsökkent, a 4. sz. üzem havonta átlag három
F -16 típusú repülőgépet gyárt le, míg az 1970-es évek vé
gén ennek közel tízszerese készült el egy hónap alatt.
A Lockheed cég az F-15-ös felváltására szánt F-22 tí
pusú repülőgép számára készülő sárkányszerkezet fejlesz
tési és gyártási programjának egyik fővállalkozója (a másik
a Boeing), és ebben a Fort Worth-i üzem is kapott felada
tot. Itt folyik a pilótafülke és a szimulátor fejlesztése, vala
mint egyes részegységek gyártása. Bár az F-22 típus
gyártását várhatóan még ebben az évezredben megkez
dik, az F -16 típusú repülőgép újabb változatait valószínű
leg még az ezredforduló után is gyártani fogják.

Gyártási együttműködés
Az Egyesült Államok kormánya és az európai együttmű
ködő országok kormányai között létrejött ún. „10-40-15”
megállapodás értelmében az európai ipar gyártotta le az
USAF első 650 repülőgépe értékének 10%-át (vásárlási ér
téken, a kutatási-fejlesztési költségek nélkül), az európai
országok számára gyártott 348 gép értékének 40%-át, va
lamint a harmadik piacra gyártandó gépek értékének 15%át. Ez a megállapodás lehetővé tette az európai gyártók
számára, hogy az első 1500 F -1 6 típusú repülőgép ela
dása után már a beruházásaik 8 8 %-át visszanyerjék, míg
1950 gép esetében már beruházásaik 100%-át visszakap
ták, ezt követően már minden újabb repülőgép eladása
tiszta haszon volt számukra.
A részegységek gyártása megosztásánál az Egyesült Ál
lamok számára természetes követelmény volt, hogy a kül

földi gyártóktól való függetlensége érdekében a hazai ipar
nak képesnek kell lennie arra, hogy szükség esetén min
dent gyárthasson a típushoz. A repülőgép sárkányszerke
zetének összes elemét gyártották az USA-ban és a Gene
ral Dynamics cég Fort Worth-i gyárának szerelősorán ke
rültek végső helyükre. A General Dynamics által gyártott
néhány fődarabot, köztük az orr-részt, a törzs elülső részét,
a farokrész főbb elemeit az európai szerelősorokon építet
ték be. Európában két helyen szerelték össze az F-16 tí
pusú repülőgépet. Hollandiában a Fokker-VFW üzeme
Schipholban, Belgiumban a SABCA üzeme Gosseliesben

működött. A Fokker a törzs középső részét, a szárny egyes
elemeit, a SABCA a szárnyak torziós dobozait, a Fairey SA
a törzs hátulsó részét és a függőleges vezérsíkot, a dán
Per Udsen a szárny alatti tartókat, a norvég Nordisk a pót
tartályokat, a belga FN pedig az F100-as hajtóművet gyár
totta. A Fokker, a Fairey és a SABCA is szállított elemeket
a General Dynamics szerelősorának.
(folytatjuk)
Vajda Ferenc Antal
összeállítása nyomán
Gál Csaba mk alez.

Az orosz Apache

Mii M Í-2 8 N harci helikopter
A moszkvai Mii tervezőiroda huszonkét évvel ezelőtt, 1976ban kezdett hozzá ahhoz a korszerű, új kétüléses harci he
likopter kifejlesztéséhez, amelyből a kilencvenes évekre ki
alakult a Mil M i-28 típus. Az első változat, a MÍ-28A azon
ban nem felelt meg teljesen az orosz követelményeknek,
így szükségessé vált egy jobb, második változat kifejlesz
tése. Ez a helikopter lett a MÍ-28N. Az új helikopter első
közszereplésére 1995 augusztusában, a moszkvai aeroszalon kiállításon került sor.
Az előd, a M i-24-es harci helikopter rendszerbe állítá
sával a hetvenes évek elején a szovjet hadsereg légiere
je a világ akkori legerősebb harci helikopterének birtoká
ba jutott. Ezt a nagy számban, több változatban gyártott
és többször korszerűsített „repülő harckocsit” elsősorban
az afganisztáni háborúban vetették be. Igen hamar, a het
venes évek közepén az új fenyegetés, az amerikai
AH -64 Apache megjelenése után egy jobb, korszerűbb,
erősebb fegyverzetű és mozgékonyabb harci helikopter
tervezését kezdték meg a Szovjetunióban. A cél egy
olyan mozgékony, rakétákkal felfegyverzett helikopter lét
rehozása volt, amelynek szükségességét már a vietnami
háború is megmutatta a szovjet hadvezetés számára. Az
új típusnak egyesítenie kellett magában a legjobb tűzerőt,
mozgékonyságot és páncélvédettséget, továbbá szélső
séges időjárási viszonyok között is üzemeltethetőnek kel
lett lennie, és előírták, hogy el kell férnie egy A n-22 vagy
11-76 típusú szállító repülőgép belsejében. Nem volt kér
déses, hogy ezt a megbízást is a Mii tervezőiroda „vihe
ti majd haza”, ám ekkor lépett színre a másik nagy orosz
tervezőiroda, a Kamov. A szovjet légierő akkori parancs
noka, Pavel Kutahov légi marsall és a repülési miniszter,
Ivan Silajev is úgy gondolta, hogy pályázat döntse el a
verseny győztesét.
Az előzményekhez hozzátartozik, hogy a Mii tervezőiro
da eddig a hadsereg és a légierő, míg a Kamov a haditen
gerészet részére szállított harci helikoptereket. A két promi
nens alkotógárda úgy gondolta, hogy a verseny eredmé
nyeként létrejöhet a legjobb szovjet harci helikopter, amely
mind mozgékonyság, mind pedig tűzerő tekintetében felve
heti a versenyt az amerikai Apache-csal.

A tervek mindegyike először a V-80 helikopter név alatt
futott, és csak a nyolcvanas években öltött konkrét formát,
mint Mii M i-28 és Kamov Ka-50. Az elhúzódó próbarepü
lések következménye az lett, hogy a Mii tervezőiroda úgy
látta jónak, ha nem alkalmaz semmilyen új technikai meg
oldást, hanem egész egyszerűen lemásolja az Apache fel
építését. Az afganisztáni háború veterán helikopterpilótái
nak tapasztalatai szintén segítették a mérnökök munkáját.
A M I-28 tervezését 1980-ban fejezték be, első felszállásá
ra 1982. november 20-án került sor. Már egy évvel később
tudtak Nyugaton az új típus létezéséről, és a Havoc (pusz
tító) NATO-kódnevet adták az új szovjet típusnak. Mikor
felderítették a típus sajátosságait, azonnal leállították az
amerikai Sergeant York rakétaprogramot, ugyanis kiderült,
hogy hatástalan lenne az új szovjet fegyverrel szemben.

1. ábra: A MÍ-28N bemutató repülésen
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2. á b ra : A z AH-64A, Mi-28, a Ka-50 ö s s z e h e s o n lító á b rá ja (A via to r)

Az akkori amerikai védelmi miniszter, Caspar Weinberger
Így foglalta össze álláspontját: „Fölösleges olyan légvédel
mi rakétarendszert kifejleszteni, amely nem képes az ellen
séges harci helikopterek megsemmisítésére. Egy helikop
ter, amely menetelő vagy harcoló csapatainkat hat kilomé
teres távolságból megsemmisítheti, legalább olyan hatásos
ellenrendszert kíván meg!”
Időközben a berepüléseknél fény derült olyan konstruk
ciós hibákra - mint például a rotorok nem megfelelő szi
lárdsági foka amelyek azt jelezték, hogy van még bőven
fejleszteni való. Nagyon sok időbe telt a hősugárzások mi
nimális szintre szorítása is, amely prioritást kapott. A meg
oldást a hajtóműből kiáramló meleg gázokat hideg levegő
vel keverő levegőcserélők beépítése jelentette, így csök
kentve egy esetleges rakétatalálat esélyét. Míg az első há
rom prototípus hagyományos háromágú farokrotorral
volt felszerelve, addig a későbbi példányokat már a lénye
gesen kevesebb zajt keltő, úgynevezett ollórotorokkal ké
szítették. 1989-ben, amikor az új helikopter már körülbe
lül 90%-ban kész volt, bemutatták a nyilvánosságnak. A
párizsi légiszalonon bemutatott harmadik prototípus - ro
busztus felépítésének és meggyőző tűzerejének köszön
hetően - rendkívül jó benyomást keltett a szakemberek
ben. A szakértők nem „dicsérték” túlságosan az új konst
rukciót, sőt azonnal megállapították az elavult műszere
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zettséget, a korszerű célzó, navigációs, illetve célmegje
lölő berendezések hiányát. A Párizsban bemutatott, csak
jó időjárási körülmények között bevethető harci helikoptert
egy későbbi, minden időjárási körülmények között alkal
mazható, éjjel-nappal repülhető változattal kívánták felvál
tani. A Szovjetunió szétesése azonban újabb akadályokat
gördített a M i-28 típusú harci helikopter tervezőgárdája
elé. A védelmi kiadások csökkentése miatt a programot
csak nagyon lassan tudták folytatni. Az orosz hadsereg és
légierő ugyanis csak olyan típust tud elfogadni a Mi-24esek utódjaként, amely a sokféle követelménynek megfe
lel. Az 1992-ben a Mii tervezőiroda élére kinevezett Mark
V. Veinberg, felismerve a veszélyt, hogy a Mi-28-as jelen
legi formájában nem tud egyenlő ellenfele lenni a Kamov
Ka-50-esnek és 52-esnek, szokatlan lépésre szánta el
magát. Minden egyéb megbízást lemondott csak azért,
hogy az iroda mérnökei folytathassák az új változat töké
letesítését. Az eddig elkészült négy prototípus mindegyi
két átkeresztelték Mi-28-ró\ 28A Mi-re. Az új, éjjeli repülé
sekre is alkalmassá tett változat pedig a M Í-28N (N, mint
nocsnoj - éjjeli repülésre alkalmas) típusnevet kapta. Az
első adatokat 1994 közepén hozta nyilvánosságra a Mii
tervezőiroda, de a gép nyilvános bemutatkozására egé
szen 1995 augusztusáig, a moszkvai légiszalonig kellett
várni.

A M Í-2 8 N szerkezeti felépítése, általános jellemzői
A Mi-24-es\ő\ eltérően a MÍ-28NA nem arra tervezték,
hogy a tűztámogatás mellett saját csapatokat is szállítson.
Bár a második fülke mögött egy ablaktalan klimatizált helyi
ség található, ahol 2-3 fő elférne. Itt kell(ene) meghúznia
magát a személyzetnek a gép lelövése után! A teljes ka
binszekciót harckocsiacél-lemezből készítették, amely így
a nagy kaliberű kézifegyverek lövedékei ellen is védelmet
nyújt. A törzsben kaptak helyet az öntömítő tüzelőanyag
tartályok, amelyeket még egy plusz szénszálas védőburko
lattal is bevontak. A nyilvánosságra került adatok szerint az
egyik vagy mindkét hajtómű leállása sem okozna problé
mát, nem tenné repülésképtelenné a helikoptert. A levegő
cserélő berendezéseken túl az aktív védelmet szolgáló
magnéziumfáklyákat is beépítették a szárnycsonkok végé
be. Az elöl ülő fegyverkezelő és a hátul ülő pilóta kabinjá
nak szétválasztására azért volt szükség, hogy egy esetle
ges találat esetén ne váljanak mindketten harcképtelenné,
hanem csak az egyikük. Vészhelyzet esetén a fegyverke
zelő is vezetheti a harci helikoptert.
A tapasztalatok azt mutatták hogy 100 m-es magasság
ban történt lelövések esetén mind a katapultálás, mind pe
dig az ejtőernyővel történő kiugrás lehetetlen lenne. így a
törzs megerősítésén túl - amely így ellenáll akár a 12,5
m/s sebességű becsapódásnak is - új eljárást dolgoztak ki
a személyzet életének megmentésére. A szárnycsonkok
lerobbantása után egy beépített csúszdán kell a személy
zet tagjainak egymás után elhagyniuk a helikoptert. Erről
az érdekes mentőcsúszdáról eddig több adat nem került
nyilvánosságra.
A műszerek közé célkereső, célzó és hagyományos op

tikai berendezések, televíziós és infrakamerák, továbbá infratávcsövek, sisakba épített célzóberendezések, éjjellátó
berendezések, LCD-kijelzők, lézer távolságmérők, tehetet
lenségi (inerciális) és műholdas navigációs készülékek tar
toznak. A MÍ-28N fő célkereső műszere a főrotorra szerelt
mikrohullámú lokátor. Ez utóbbi berendezésnek köszön
hetően a Havoc-nak - hasonlóan az amerikai Apache har
ci helikopterhez - nem kell a célzáshoz, célkutatáshoz a
fák, dombok közül kiemelkednie.
A M Í-28N fő fegyverzete az orr alá szerelt egycsövű,
2A42 típusú 30 milliméteres gépágyú 250 db lőszerrel.
Páncélozott célpontok ellen kétszer nyolc darab Ataka típu
sú páncéltörő rakétát hordozhat. Légi célpontok ellen két
szer négy Igla légiharc-rakétát szállíthat. Területcélpontok
ellen egyenként négy darab húszcsövű 80 mm-es vagy öt
csövű 130 mm-es, nem irányított rakétákat tartalmazó blok
kokat hordoz. Felszerelhető még ezenkívül két darab gép
ágyút tartalmazó konténerrel is, amelyek mindegyike egyegy kétcsövű GS-23 típusú, 23 mm-es gépágyút tartal
maz, gépágyúnként 250-250 lőszerrel.
Bár a M Í-28N Havoc-nak köszönhetően újra egy nagy
kapacitású orosz fegyvert sikerült létrehoznia a tervezőiro
dának, az orosz vetélytárs Kamov Ka-50/52-nek, illetve a
szükséges orosz költségvetésnek „köszönhetően” kérdé
ses, vajon eladható-e külföldön? Eddig csak Svédország
és Kína érdeklődött komolyabban a típus iránt, amelyet
elsősorban fegyverzete, ára és mozgékonysága emel ki a
hasonló kategóriájú harci helikopterek közül. Az orosz had
erő anyagiak hiányában nem rendelte meg, enélkül pedig
külföldi eladása igen kérdéses.
Flieger Revue, 1966/6. sz. nyomán fordította:
Berta Sándor
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MÍ-28N harci helikopter kialakítása
Ma már széles körben elterjedt az a nézet, hogy a „hideg
háború” korában fejlesztett haditechnikai eszközök közül
több nem felel meg az ezredforduló követelményeinek.
Elavultak a harci helikopterek, pedig a békefenntartó tevé
kenység során kiderült, ezek az eszközök tudják leghaté
konyabban támogatni a gyorsan változó, emiatt viszonylag
hiányos felderítési adatokkal rendelkező erőket.
Az amerikai AH-64A megjelenése után a szovjet heli
koptertervezők is - a Mii hagyományokon alapuló - hason
lót terveztek. Az 1947-ben alapított és a nem régen az első
főkonstruktőrről, M. Mil-ről elnevezett helikoptergyár a több

mint 30 helyi háborúban vagy fegyveres konfliktusban sze
repet vállaló M i-24 felváltására megtervezte az új M i-28
harci helikoptert. A négy prototípusból az első 1982. no
vember 12-én emelkedett a levegőbe. A negyedik prototí
pust 1994-ben a rosztovi Rosztvertol mutatta be. Az Öböl
háború tapasztalatait figyelembe véve az orosz katonai
szakemberek 1994 januárjában megfogalmazták egy új
harci helikopter követelményeit, amelynek a napszaktól
függetlenül bevethetőnek kell lennie és ezt a konstruktőrök
rekordgyorsasággal megalkották. A teljes sötétségben is
alkalmazható forgószárnyas gép 1996. november 14-én

A Mi-28 és a MÍ-28N főbb harcászati-műszaki jellemzői
rotoradatok
főrotor átmérője:
főrotorlapát szélessége:
főrotor forgásfelülete:
farokrotor átmérője:
farokrotorlapát szélessége:
farokrotor forgásfelülete:

17

mm
670 mm
232,35 m2
3840 mm
240 mm
11,58 m2
200

méretadatok
teljes hossz:
sárkány maximális szélessége:
segédszárny fesztávolsága:
teljes magasság:

17 010 mm
1850 mm
4880 mm
3820 mm

tömegadatok
1337
1782
8095
10 400
11 660

tüzelőanyag:
külső tartállyal együtt:
üres:
normál felszállótömeg:
maximális felszállótömeg:

kg
kg
kg
kg
kg

manőverezési adatok
maximális sebesség:
maximális utazósebesség:
maximális oldalrepülési sebesség:
maximális hátrarepülési sebesség:
harcászati akciósugár:
hatósugár:
maximális repülési távolság:
maximális repülési magasság:
maximális dinamikus repülési magasság:

300 km/h
270 km/h
1 0 0 km/h
1 0 0 km/h
2 0 0 km
460 km
1 1 1 0 km
3700 m
5700 m

hajtómű
TV3-117 VMA
1642 kW (2200 LE)

típusa:
teljesítménye:

fegyverzet
páncéltörő rakéta mennyisége és típusa:
önvédelmi rakéta típusa:
rakétakonténer mennyisége és típusa:
80 mm-es rakéta mennyisége a konténerben:
1 2 2 mm-es rakéta mennyisége a konténerben:
2A42 típusú beépített gépágyú űrmérete:
lövedék kezdősebessége:

MÍ-28N fegyverzetelrendezési változatok
- 16 db Ataka típusú páncéltörő rakéta
és 40 db S- 8 típusú 80 mm-es nem irányított rakéta
és 10 db (?) S-13 típusú 122 mm-es nem irányított
rakéta
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16 db 9M114 Sturm
igia
4 db UB-20
2 0 db
5 db
30 mm
1 0 0 0 m/s

és 2 db Gs-23 típusú gépágyúkonténer
db Igla típusú lévédelmi rakéta
és 40 db S- 8 típusú 80 mm-es nem irányított rakéta és
2 0 db S-13 típusú 1 2 2 mm-es nem irányított rakéta
a beépített 30 mm-es gépágyú javadalmazása 250 lőszer

-
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repüli előszűrés 1997. április 30-án nyilvánosan is bemu
tatták.
Az alaptípus M i-28 továbbfejlesztett változata az infravö
rös éjjellátó rendszerrel és új korszerű, 360°-os felderítő lo
kátorral korszerűsített MÍ-28N. A helikoptert két
TV3-117VMtípusú gázturbinás hajtóművel látták el. A kor
szerű elektronika lehetővé teszi, hogy a helikopter automa
tikusan a terep felett 2 0 m magasságban repüljön.
A /W/'/-hagyományoktól eltérve, a hajtómű gázturbináit a
pilótafülke szintjére süllyesztették, ezzel csökkentették a
helikopter magasságát. A hajtómű és a kilépő gázok hő
mérsékletét a Mi-24-hez képest 2,5-szeresére csökkentet
ték az új szerkezeti megoldásokkal. A főrotor hagyománytisztelőén ötlapátos, a lapátokat kompozit anyagokból ké
szítik. így a 30 mm-es lövedéknek ellen tud állni. A rotor
agy felépítése és a lapátok irányítása hagyományos. Vi
szont a farokrotornál a hagyományos háromlapátos szer
kezet helyett már az amerikaiaknál bevált és Delta-3 típus
nak nevezett kétszer kétlapátos ferde X nyilazású
(357145°) típust alkalmazták. Ez a rotor jobban segíti a le
begést és a talajprofilt követő repülést, továbbá zajszintje
is csökken.
A sárkány a korábbi típusokénál szögletesebb, különö
sen előrenyúlt a rádiólokátort és az irányzék érzékelőit ma
gában foglaló orr-rész. A pilótafülke hagyományos, elöl a
navigátor-fegyverkezelő ülése található. A fegyverrendsze
rek működtetéséhez szükséges irányzékok mellett a navi
gációs műszereket is itt helyezték el. Mögötte van a pilóta
ülése. Csak a pilóta irányíthatja a helikoptert, ezt hidrauli
kus rásegítőkkel mechanikusan végzi. A pilóta munkáját ki
vetített kijelző és központi tv-monitor segíti. A hagyomá
nyos katódsugárcsövek helyett már folyadékkristályos ki
jelzőket alkalmaztak. A hidraulikus rendszer kettőzött, a
rendszer belső nyomása 152 bar. A pilótafülke alsó eleme
it titánszerkezetekkel és kerámiabetétekkel páncélozták. A
fülke üvegezése az elődnél már alkalmazott megoldás. A
pilótafülke ajtajai ellentétes oldalra nyílnak.
A sárkány belső terében helyezték el az osztott tüzelő
anyag-tartályokat. A tartályok falai többrétegűek és kompo
zit anyaggal megerősítettek. Esetleges találat esetén meg
akadályozzák a tüzelőanyag felrobbanását, továbbá az ön
tömítéssel a szétömlést. A prototípusoknál négy külső tü
zelőanyag-tartályt függesztettek fel, ezek kapacitása
összesen 445 kg.
A helikopter jellegzetessége a rögzített futómű. Az alap
futómű egykerekes, a kerék mérete 720x320 mm, a kerék
ben a légnyomás 5,40 bar, a farkerék mérete 480x200
mm. Ezzel a szerkezettel az orosz tervezők lemondtak a
nagyobb repülési sebességről, mert jelentősen megnövel
ték a sárkány légellenállását, de a harci helyzetben fonto-

5. á b ra : Az á té p íte tt MÍ-24NM h e lik o p te r 1 9 9 7-ben te lje s
fe g y v e rz e tte l

6. á b ra : A g é p o rr-ré s z e a lé z e r c é lm e g v ilá g ító v a l é s IR
lá tó k é s z ü lé k k e l

sabb szempontnak tartották a lezuhanás elleni védelmet. A
pilóták életét a futómű hidraulikus szerkezete megvédi, ha
a függőleges zuhanás sebessége nem haladja meg a 1 2
m/s sebességet.
Az elődhöz hasonlóan két infravörös érzékelővel, infravöröscsapda-vetőkkel, valamint rádiólokátor- és lézersu
gárzás-érzékelővel növelték a helikopter önvédelmét.
Jelentősen megnövelték a segédszárny méreteit, ezzel
az új harci helikopteren egyidejűleg alkalmazható fegyver
zet mennyiségét is bővítették. A beépített 2A42 típusú, 30
mm-es gépágyút oldalszög szerint ± 1 1 0 °, illetve helyszög
szerint + 13°-tól -40° között távirányítja a navigátor-fegyver
kezelő. A főfegyverzet a 2x8 db 9M 114 Sturm típusú pán
céltörő rakéta és a 4 db UB-20 típusú rakétakonténerből
80 db 80 mm-es, vagy 20 db 122 mm-es rakéta. A helikop
ter önvédelmére Igla típusú rakétákat is szállíthat. A távirá
nyított rakétákat a navigátor-fegyverkezelő üléséből lehet
indítani, a többit mindkét ülésből.
A tervezők a helikopter méreteinél figyelembe vették a
légi szállítás szigorú követelményeit. Az új forgószárnyas
gép A n -2 2 é s 11-76típusú szállító repülőgépekkel szállít
ható.
Jelenleg az orosz ipar két korszerű, minden napszakban
bevethető harci helikoptert is tudna gyártani. Az orosz ka
tonai költségvetés azonban egyik igénylését sem teszi le
hetővé, így könnyen lehet, hogy ezek a modern harckocsi
vadászok nem váltják fel a kissé koros Mi-24-eseket, ha
nem azok korszerűsítését segítik csak elő.
Szabó Miklós mérnök alezredes
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Az A/RA-5 Vigilante bombázó-repülőgép
A ‘60-as, 70-es évek egyik kevéssé ismert, de nagyon ér
dekes és a maga idejében igen korszerű harci repülőgéptípusa volt a Vigilante. Igen sok korszerű megoldást és fe
délzeti rendszert egyesített, talán ezért is nem volt hosszú
életű, túlságosan megelőzte korát. Ráadásul már pályafu
tása idején elvesztette eredeti bevetési területét. Áttervezé
se felderítővé azonban igen jól sikerült, ezt a vietnami há
ború idején is bizonyította.
A Vigilante-et 1954 elején tervezte a North American re
pülőgépgyár mint nukleáris csapásmérő repülőgépet.
A U. S. Navy ekkoriban nagy hatótávolságú nukleáris csa
pásmérő erőt szándékozott kiépíteni, így a gép érdeklődés
re tartott számot, mivel a már meglévő AJ-1 Savage, P -2
Neptune és A -3 Skywarrior gépek erre a feladatra nem
voltak alkalmasak. A NA-233 néven futó terv kéthajtóműves, nyilazott felsőszárnyas, kétüléses konstrukció volt, kü
lönlegessége a bombatér, amely csőszerűén húzódott a
két hajtómű között, s a fegyverzetet hátrafelé lehetett kiol
dani. Már ekkor is roppant korszerű fedélzeti berendezése
ket szántak bele. Vetélytársa a hasonló kialakítású, de vál
toztatható szárnynyilazású Grumman XF10F lett volna, de
az ehhez szüklséges technológia akkor még nem létezett,
így a terv gyorsan elhalt.
Alapkövetelmény volt a haditengerészet részéről, hogy a
gép képes legyen hangsebesség felett tartósan repülni, va
lamint korlátozás nélkül üzemeltethető legyen repülőgép
hordozókról. A North American feladta a leckét saját magá
nak is: a minél nagyobb teljesítmény elérése érdekében a
hajtóművek be- és kiömlőnyílásait erősen mechanizálták,
a nagy hőnek kitett szerkezeti elemeket vékony aranyré
teggel tervezték bevonni, valamint nitrogénhűtést is alkal
maztak. Szerkezeti anyagai között megtalálható volt a titán
és az alumínium-lítium ötvözet is. Ebben a gépben alkal
maztak első ízben digitális fedélzeti számítógépet és inerciális navigációs rendszert, fejmagasságú kijelzőt (HUDot), valamint a mai fly-by-wire rendszer elődjét. Ne felejtsük
el, mindezt az ‘50-es évek közepén tervezték!
Egy gond volt mindössze a géppel: stratégiai bombázó
nak készült, holott ekkorra már a légvédelmi rakéták fejlő
dése miatt ez nagy magasságban öngyilkosságnak tűnt.
Ráadásul nukleáris csapásmérésre a tengeralattjáróról in
dított ballisztikus rakéta sokkal alkalmasabb volt.
Az első Vigilante, az YA3J-1 prototípusa 1958. augusz
tus 31-én repült először. A gépet két YJ79-GE-2 gázturbi
nás sugárhajtómű hajtotta, ugyanaz a típus, amely a híres
Phantom il szíve is volt. Személyzete a tandemelrendézésű kabinokban HS-1 katapultülésekben foglalt helyet. A
repülőgép-hordozókon uralkodó helyszűke miatt a szárny
végek felhajthatóak, a függőleges vezérsík pedig oldalra
hajtható volt. A gép legérdekesebb része a hajtóműgondo
lák között elhelyezett csőszerű bombatér, amely egy farok
kúpban végződött. Ebben helyezték el a nukleáris fegyvert,
valamint üzemanyag-póttartályokat, amiket a bombával
együtt oldottak, hogy stabilizálják azt a szabadesés köz
ben. A farokkúpot a bombavető rendszer nyitotta a megfe
lelő időben. A rendszer a gyakorlatban azonban sohasem
működött zökkenőmentesen a gép mögötti turbulenciák mi
att. Ráadásul a fegyverzet és a póttartályok rögzítése
gyengének bizonyult, többször is előfordult, hogy a hordo
zó fedélzetről való katapultálásakor egyszerűen kiszakad
tak, és a kerozin a fedélzetre vagy a hajtóművekre ömlött.
Ez többnyire a gép pusztulásával járt.

Annak ellenére, hogy eredeti feladatköre megszűnt, a tí
pus olyan kiváló eredményeket ért el, hogy mégis gyártás
ba került hagyományos csapásmérő repülőgépként. Annak
köszönhette túlélését, hogy képes volt nagy sebességgel
alacsonyan is repülni, s ekkor pont ilyen gépekre volt szük
ség. Első - repülőgép-hordozóról történő - felszállását
1960 júliusában teljesítette.
Az első sorozatban gyártott A 3J- 7-eket tesztekhez hasz
nálták, és több világrekordot is felállítottak velük, hogy a tí
pus életképességét bizonyítsák. Az első nő, aki átlépte a
kétszeres hangsebességet, a FAI elnöke, Jacqueline
Cochran volt, egy Vigilante hátsó ülésében. Ezt egy ma
gassági világcsúcs követte. A gép 1000 kg terheléssel
27 874 m magasra emelkedett.
Az első bevethető gépeket a VAH-3 (3. nehéz támadó
század) kapta 1961 júniusában. Ténylegesen az első had
rendbe állított egység a VAH-7 Peacemakers lett 1962 ja
nuárjában. Ez az ÜSS FRANKLIN D. ROOSEVELT fedél
zetén kezdte meg szolgálatát. Az új jelölési rendszerben
A-5A jelet kapott géppel egymás után töltötték fel a száza
dokat, felváltva a régi A -3 Skywarriorokát (amik aztán túl
élték a Vigilante-et). Azonban viszonylag rövid idő alatt ki
derültek a gép és a bevetési profil hibái, így a gyártás 1963
elején befejeződött. A gyártást az A-5B-re állították át, amit
már könnyen át lehetett alakítani az új felderítő feladatra.
Az A -5B átmeneti modell volt, megtartotta eredeti táma
dó funkcióját, de külsőleg már igen hasonlított a későbbi
RA-5C felderítőgépre. A leglátványosabb változtatás az
alap változathoz képest, hogy egy púpos gerincet kapott a
törzs felső részére, ami ugrásszerűen megnövelte a tüzelő
anyag-kapacitást. Megnövekedett a fesztáv és a féklapok
mérete is. Négy, szárny alatti, pilont helyeztek el további
fegyverzet és tüzelőanyag-tartály részére. Szállíthatott
1512 l-es póttartályokat, hagyományos és nukleáris bom
bákat és más fegyvereket is. Uj hajtóműveket - a
J79-G E -8 típusúakat - szereltek be. A módosítások miatt
a gép tömege mintegy 4550 kg-mal növekedett, de a na
gyobb tolóerejű hajtómű és a szárnyfelület növekedése mi
att ez nem befolyásolta a teljesítményt.
Az első A -5 B 1962 áprilisában repült először, 18 darabot
rendeltek meg, de a gyártás olyan lassan folyt, hogy csak
kettőt fejeztek be A-5S-ként, négy pedig YA-5C lett, a fel
derítő változat prototípusa, ezek később gyakorlógépként
szolgáltak. A maradékot már flA-5C-ként fejezték be. A tá
madóváltozatot végleg elvetették, felderítőgépekre volt
szükség.
A R A -5C e Iső felszállását 1962 júniusában végezte. Az
/4-56-től a törzs alatt húzódó felderítőmodulban különbö
zött, valamint a bombatérben is elektronikai berendezése
ket helyeztek el. A felderítő berendezések között volt oldal
ra néző rádiólokátor, függőleges és ferde tengelyű, vala
mint forgatható panorámakamera. Felszerelték még egy
alacsony fényszintű tv-kamrával, infravörös és rádióvevő
berendezésekkel. Külső függesztési lehetőségeit az
RA-5C is megtartotta, de ezeket nagyon ritkán használták
ki, legfeljebb villanófény-konténert szereltek a szárny alá.
A változat 1964-ben állt szolgálatba, először az RVAH-5
kötelékében a ÜSS RANGER fedélzetén. Korszerű és
nagy hatótávolságú felderítőeszköz volt, szinte minden te
kintetben jobb, mint a kisebb hatósugarú RF-8G Crusader.
A felderítő rendszerek a gyakorlatban is jól működtek, ezért
az összes megmaradt gépet átalakították RA-5C-vé.
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3. á b ra : A z A -5A b e e m e lé s e e g y re p ü lő g é p -h o rd o z ó ra
(P o lig o n )

1967-re már éles körülmények között is bebizonyította,
hogy kitűnő eszköz, ezért ismét gyártásba vették. Eredeti
leg 46 darabot rendeltek, de csak 36 készült el, az utolsó
1970 augusztusában. Ezekbe a gépekbe már J79-GE-10es hajtóműveket építettek.
A típus Vietnamban került harci alkalmazásra. Az
A-5A-к már a kubai rakétaválság idején is szolgálatban áll
tak, de akkor nem vetették be őket.
Az RA-5C-к először 1964 augusztusában kerültek Délkelet-Ázsiába, de ekkor csak Dél-Vietnam felett, nem akar
ták ugyanis megkockáztatni, hogy a gép fejlett elektroniká
ja egy esetleges lelövés esetén az ellenség kezére kerül
jön. 1965-től aktívan használták - Észak-Vietnam felett is.
Az első bevetéseken feltérképezték mindkét országrész
teljes területét, mivel korábban nem álltak rendelkezésük
re korrekt térképek.
Fő feladatuk azonban a légitámadások előtti és utáni fel
derítés volt erősen védett objektumok felett. Az előbbi be
vetések viszonylag eseménytelenek voltak, de közvetlenül
egy támadás után, az ideges és éber légvédelmi tüzérek
orra előtt elhúzni elképesztően veszélyes volt. A legtöbb el
vesztett gép ilyen bevetéseken semmisült meg. Gyakori
bevetési forma volt még az ellenséges földi csapatok moz
gásának megfigyelése. Ilyenkor általában a panorámaka
merát használták, mivel ennek képein több részlet volt lát
ható.
Ezeken a bevetéseken egyetlen fegyverük hatalmas se
bességük volt, ez azonban nem bizonyult elégségesnek,
ezért általában F -4 Phantom II vadászok kísérték őket.
Ezek azonban nem tudtak lépést tartani a Vigilante-te\,
gyakran előfordult, hogy csak a bevetés végén, az üzema
nyag kifogyása és a póttartályok ledobása után érték utol
védenceiket.
Arányaiban a Vigilante-eк szenvedték a legnagyobb
veszteségeket az összes haditengerészeti repülőgép kö
zül, ami viszonylag kis darabszámúknak és az igen veszé
lyes bevetéseknek köszönhető. Összesen 18 gép veszett

el harcban. Kettőt SA-2-es légvédelmi rakéta, tizenegyet a
légvédelmi tüzérség lőtt le, egyet pedig egy MiG-21-es
K-13-as rakétával. A maradék öt ismeretlen körülmények
között tűnt el Észak-Vietnam felett. További három gép
1967 júliusában az ÜSS FORRESTAL fedélzetén tomboló
tűz áldozata lett. A katasztrófát fegyverbaleset okozta.
A vietnami háborút két század kivételével az összes egy
ség megjárta, összesen 31 alkalommal, az említett kettő
közül az egyik a kiképzőszázad, az RVAH- З ч olt, a másik
az RVAH-14 a Földközi-tengeren állomásozó 6 . Flotta ha
jóin teljesített szolgálatot.
A háború után komoly gondokkal kellett szembenézni. A
gyártás leállítása miatt akadozott az alkatrész-ellátás, és a
gépek elvesztése miatt zsugorodott a századok gépállomá
nya, nem volt tartalék. A North American a gépek meg
mentésére több tervet is kidolgozott a légierő számára,
ezek elfogóvadász átalakítások lettek volna gyorsítóraké
tával vagy egy harmadik hajtóművel a bombatér helyén. Ez
utóbbit hat AIM -54 Phoenix rakétával akarták felszerelni,
de csak terv maradt. A túlélő gépeket már nem lehetett
gazdaságosan üzemeltetni.
Az első Vigilante gépekkel felszerelt századot 1974 má
jusában szüntették meg, a többit 1979-ig folyamatosan
vonták ki a hadrendből. Kiselejtezésükkel olyan űrt hagytak
maguk után, amelyet máig sem tudtak pótolni. A rengeteg
technológiai újítást egyesítő gép túlságosan megelőzte ko
rát, akkori viszonyok között nem lehetett hosszú távon üze
meltetni. A felderítő RF-8G Crusaderekét 1986-ban vonták
ki, azóta a TARPS konténerrel felszerelt Tomcatek képe
sek csak felderítő feladatokra, az F -18 Hornet felderítő vál
tozata hosszú évek óta küzd a sorozatgyártásért, de pénz
híján még nem állt szolgálatba.
Az RA-5C adatai:
-fe sztá v: 16,21 m
- hossz: 23,33 m
- magasság: 5,9 m
- üres tömeg: 17 005 kg
- max. felszállótömeg: 36 101 kg
- sebesség: 2124 km/h
- szolgálati csúcsmagasság: 15 880 m
- hatótávolság: 3299 km
A Vigilante gépeket üzemeltető századok
-

RVAH-1 Smokin’ Tigris
RVAFI-3 Sea Dragons - kiképzőszázad
RVAH-5 Savage Sons
RVAH- 6 Fluers
RVAH-7 Peacemakers
RVAH-9 Hoot Owls
RVAH-11 Checkertails
RVAH-12 Speratips
RVAH-13 Bats
RVAH-14 Screaming Eagles
Fülesi Tamás

Források
(1)
(2)
(3)

Love Terry; A/RA-5 Vigilante - Mini in Action 3.
Squadron-Signal Publications, 1995.
Weapons and Warfare 23. kötet (2566. oldal).
Romano Angelo: US Navy Fighters. Osprey Pub
lishing Limited, 1992. (40. oldal).

1998/3 HADITECHNIKA 41

A Szu-39 csatarepülőgép
ASzu-39 többfeladatú csapásmérő repülőgép új típusnak
számít a kategóriájában. A repülőgép bármely idő- és nap
szakban bonyolult zavarási körülmények között és erős
légvédelmi tevékenység mellett is képes ellátni feladatát.
Az orosz szakértők szerint a harcászati csapásmérő re
pülőgép 1,5-3,5-ször hatásosabb földi célok ellen, és 3-7szer jobb tengerfelszíni célok ellen a jelenleg szolgálatban
lévő hasonló rendeltetésű repülőgépekhez viszonyítva, va
lamint meg tudja védeni magát a támadó vadászrepülőgé
pek légiharc-rakétáival szemben.
A repülőgépet nagy pontosságú fedélzeti műszerekkel
és fedélzeti fegyverekkel szerelték fel. Ezek segítségével
képes közvetlen csapást mérni mintegy 1 0 km távolságra.
A csapatpróbák során álló és mozgó páncélozott célok el
len is jól vizsgázott.
A Szu-39 gépet integrált tűzvezető és navigációs rend
szerrel és elektronikai harceszközökkel látták el, továbbá
különböző fegyverekkel lehet felszerelni a felfüggesztési
csomópontokra erősítve.
A repülőgépet a különböző alapvető alkalmazási változa
tokra tervezték:
- Felkutatni és megsemmisíteni, éjszaka vagy nappal a
bázisrepülőtérről 700 km távolságon belül az ellenség
harckocsi-csoportosításait, légvédelmirakéta-ütegeit, hidait és átkelőhelyeit, vasútállomásokat, repülőtereket, tenge
ri és folyami kikötőket, gyorsnaszádokat, fregattokat és
partraszállító hajókat.
- Közvetlen támogatást nyújtani a szárazföldi (partraszálló) csapatoknak az ellenséges földi (felszíni) és légi cé
lok, páncélozott harcjárművek, tábori és légvédelmi tüzér
ségi ütegek, vezetési pontok, harci helikopterek, vadász-

és szállító repülőgépek, valamint élőerő pusztításával.
Korszerű harci alkalmazhatóságát a Szu-39 az alábbi
tulajdonságokkal éri el:
- automatikus célkeresés, azonosítás és követés;
- nagy pontosságú fegyverek alkalmazása mozgó és ál
ló pontcélok, valamint csoportos célok ellen;
- két különböző típusú fegyver alkalmazásának lehető
sége egy rácsapás során, illetve két cél egyidejű megsem
misítése;
- nagyméretű földi (felszíni) célpontok (hidak, vasútállo
mások, hajók) felderítési és támadási lehetősége éjjel;
- jó manőverezőképesség kis és közepes magasságo
kon, illetve sebességeken a cél állandó figyelési lehetősé
ge mellett;
- a gép elődtípusánál, a Szu-25-nél harci alkalmazás
ban kipróbált jó túlélési eszközrendszer;

3. ábra: A jobb szárny alatti fegyverzet

4. ábra: A fékernyő és lokátorérzékelő beépítése
T

2. ábra: A bal szárny alatti fegyverzet
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- lehetőség a harcfeladat végrehajtására és visszatérés
re egy hajtóművel is;
-szüksé g esetén dízel tüzelőanyaggal működtethető;
-egyszerű karbantartás, minimális szakemberigénnyel;
- alkalmazási lehetőség füves repülőtérről, illetve autópályaszakaszról.

Fegyverrendszerek
A SZUV-39 fegyverirányító rendszer több elemből áll:
- SKval automata nappali optikai-tv tűzvezető és navigá
ciós rendszer;
- éjszakai optikai-tv irányzórendszer és az RLPK-25 tűz
vezető lokátorrendszer, amely körkörös felderítést, célazo
nosítást és követést is végez, mind légi, mind földi célok
vonatkozásában.
Az SKval egy olyan nappali fedélzeti optikai-tv tűzvezető
rendszer, amely a pilóta nagy teljesítményű látóberendezé
seként működik, mint egy passzív optikai lokátor, 23-szorosra nagyítva a célt és a terepet, valamint háromszorosá
ra növeli az azonosíthatósági távolságot. A cél azonosítha
tósági távolsága 8 - 1 0 km harckocsi, 6 km helikopter, 1 2
km motorcsónak és 24 km híd esetében.
Az éjjellátó optikai-tv rendszer lehetővé teszi a repülő
gép-vezető számára a különböző jellegű célok felderítését
és azonosítását; hidak és hajók 6 km-ről, uszályok 8 - 1 0
km-ről. Az RLPK tűzvezető lokátorrendszert a Kopyo-25 tí
pusú, többfeladatú impulzus-doppler lokátorból fejlesztet
ték ki, és a törzs alatti konténerbe építették be. A lokátor
segítségével a pilóta a harckocsicsoportosításokat 25 kmtől, rakétás naszádokat 75 km-től, rombolókat 200 km-től
és vadászrepülőgép-szerű célokat 57 km távolságból ké
pes érzékelni.
A beépített automatikus elektronikaiharc-rendszer segít
ségével a repülőgép elvégzi az elektronikai felderítést, azo
nosítja a célokat és megjelöli a H -58V és J-31P rakéták

számára, amelyek megsemmisítik a lokátorállomásokat,
zavarják az ellenség földi (fedélzeti) lokátorberendezéseit
és passzív IV zavarjelet állítanak elő. A rendszerben van
egy rádiófelderítő készlet, egy UV-26 típusú hamiscélszóró, egy optikai zavarókészlet és egy kisméretű aktív zava
róberendezés. A repülőgép kiváló harci túlélőképessége
számos megoldásnak és beépített rendszernek köszön
hető, páncélozott pilótafülke, páncélüveg, poliuretán hab
bal kitöltött, védett, hajlékony falú tartályok, illetve páncélo
zott tüzelőanyag-tartályok.
A pilótafülke, a hajtóművek, a tüzelőanyag-rendszer, az
irányító rendszerek elhelyezése és védettsége jelentősen
csökkenti az ellenséges légvédelem hatásosságát, ugyan
akkor képessé teszi a pilótát széles skálájú fegyverrend
szerei alkalmazására. A Szu-39-nek 10 fegyverfelfüggesz
tési csomópontja van.

Fegyverek
- 1 db 30 mm űrméretű G S-30 típusú gépágyú,
- 50 kg, 100 kg, 250 kg és 500 kg tömegű
repülőbombák,
- RBK-250, RBK-500 típusú kazettás bombák,
- KMGU-2 típusú bombaszóró tartályok,
- Sz-8, Sz-13, Sz-25 nem irányított rakéták,
- Vihr típusú páncéltörő rakéták,
- H-25ML, H29L, H-29T, Sz-25L, H-58U levegő-föld,
H-31A, H-31P, H -35 levegő-víz, illetve R-73, RVV-AE,
R-27R típusú légiharc-rakéták,
- KAB-500KR típusú irányított repülőbombák.
A fegyverzet kombinálási lehetősége a beépített fegyverrendszerekkel együtt különböző típusú harcfeladatok
megoldására teszi alkalmassá a Szu-39 repülőgépet.

Harcászati-műszaki adatok:
Legnagyobb sebesség kis magasságon (km/h) 950
Legnagyobb repülési magasság (m)
10 000
Legnagyobb átrepülési távolság (km)
650
H-200 m magasságban 2xSB-500 bombateherrel
4xTB-11SO külső tartállyal (km)
2500
Felszállási, illetve leszállási útszakasz (m)
6700
Legnagyobb harci terhelés (kg)
4360
Legnagyobb túlterhelés (q)
6,5
Amaczi Viktor
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A RADETZKY- csatahajóosztály
Már 1904-ben, az ERZHERZOG-osztály második tagjának vízre bocsátása
után két héttel felmerült az új csataha
jóosztály tervbevétele. Az ERZHERZOG-osztály harmadik tagjának vízre
bocsátása után, amikor az uralkodó
hozzájárult az új flottafejlesztési terv
hez, a haditengerészet illetékes vezetői
írásba foglalták a későbbi RADETZKYosztállyal szemben támasztott igénye
ket.
Ezekben az években már a „levegő
ben lógott” az egyes haditengerésze
teknél a minden eddiginél nagyobb és
erősebb csatahajó építésének terve.
Ezen munkálkodott az Amerikai Egye
sült Államok (US Navy), Nagy-Britannia
(Royal Navy), Németország (Kaiserli
che Marine) és Olaszország (Marina
Regia) is. Nagy-Britannia 1906-ban
vízre bocsátotta a DREADNOUGHT
csatahajót, amelyről ez a típus a nevét
kapta, így az első és legerősebb csata
hajó megteremtésének dicsősége már
nem a cs. és kir. Haditengerészet hajó
tervezőit illette, már csak azért sem,
mert a DREADNOUGHT minden
szempontból felülmúlta a RADETZKYosztályt.
A három csatahajóra először 1908.
február 29-én terjesztett elő javaslatot a
Tengerészeti Szekció Hivatala. A ha
jóknak a következő neveket tervezték:
RADETZKY, HUNYADY és PRINZ
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EUGEN. Az előterjesztésre aztán vala
ki kézírással a következőket írta: RA
DETZKY, ZRÍNYI és PRINZ EUGEN.
Március 24-én Montecuccoli tenger
nagy, a haditengerészet parancsnoka I.
Ferenc Józsefnek referált a nevekről, s
ez már a harmadik s végleges változat
volt. ERZHERZOG FRANZ FERDI

NAND, RADETZKY és ZRÍNYI. Ezzel a
fogással Montecuccoli tengernagy a
trónörököst még jobban megnyerte a
flottafejlesztés támogatására. Az épülő
hajók neveit április 8 -án publikálták.
A
RADETZKY-csatahajóosztály
mindhárom tagját a Stabilimento Tecnico Triestino építette Triesztben, azonos
tervek szerint.
A három csatahajót tervezésükkor a
korszak legnagyobb és legerősebb, ún.
DREADNOUGHT-típusúnak szánták,
de építésük elhúzódása, valamint a ha
dihajóépítés óriási iramú fejlődése kö
vetkeztében az ún. „prae-deadnought”
típust képviselték, így a következő, már
valóban dreadnought-típusú TEGETTHOFF-osztály előképeivé váltak.
1911. június 6 -án meghalt VII. Ed
ward angol király, akit V. György köve
tett a trónon. A koronázási ünnepsé
gen, 1911. június 24-én Spitheadban a
koronázáskor szokásos, hagyományos
flottaparádéra a cs. és kir. haditengeré
szet is meghívást kapott. Az ünnepség
re a RADETZKY csatahajót jelölték ki,
amely Paul Fiedler sorhajókapitány
parancsnoksága alatt vett részt a cere
mónián.
Az uralkodót tulajdonképpen a trónö
rökösnek, Ferenc Ferdinándnak illett

volna képviselnie, de a második marok
kói válság árnyékában, amikor NagyBritannia Németországgal és AusztriaMagyarországgal szemben Franciaor
szágot támogatta, a trónörökös nem
volt hajlandó részt venni a koronázáson
- helyette a VIRIBUS UNITIS dreadnought-csatahajó vízre bocsátásának
fényét emelte jelenlétével - , sőt az ere
detileg kijelölt ERZHERZOG FRANZ
FERDINAND csatahajót sem engedte
Angliába, mert a hajó az ő nevét viselte.
Egyébként a RADETZKY volt az első
külföldi hadihajó, amely június 19-én
Spithead előtt horgonyra állt. A hajó pa
rancsnoka öt tisztjével június 2 2 -én részt
vett a Westminsterben a koronázáson.
I. Ferenc Józsefet végül Károly Fe
renc József főherceg, a későbbi ma
gyar király (IV. Károly) képviselte.
A RADETZKY július 12-én ért haza s
kötött ki Bocche di Cattaróban, a Teodo-öbölben.
1911-ben az ERZHERZOG FRANZ
FERDINAND volt a hajóraj zászlósha

nemzetközi flottatüntetés hajói a brit
Cecil Burney altengernagy parancsnok
sága alatt álltak.)
A cs. és kir. hadihajók 1913. október
2 0 -áig maradtak a partok előtt, és így
sikerült békét kikényszeríteniük a Bal
kánon harcoló ellenfelek között. (A
második Balkán-háborút a „bukaresti
béke” zárta le augusztus 1 0 -én, de a
békeszerződés végrehajtásának el
lenőrzése miatt hosszabb ideig kellett a
hajóknak a partok előtt maradniuk.)
1914. március 31—június 7. között a
ZRÍNYI tett nagyobb cirkálóutat a Föld
közi-tenger térségében a másik két új
DREADNOUGHT csatahajóval egy kö
telékben (VIRIBUS UNITIS és TEGETTHOFF).
A háború alatt e nagy csatahajók prae-dreadnought-ok - csak ritkábban
futottak ki vállalkozásokra. Arra egyszer
sem nyílt alkalmuk, hogy nagy tengeri
csatákat vívjanak az ellenséggel, mert
sem a brit, sem a francia, sem az olasz
flotta - a JEAN BART, a LÉON GAMBETTE és a GIUSEPPE GARIBALDI
megtorpedózása után - nem mert
nagy csatahajókat és páncélos cirkáló
kat küldeni az Adriára.
A II. csatahajó-osztályt képező RADETZKY-osztály nagyszabású hadmű
veletre először az olasz hadüzenetet
követő órákban, 1915. május 23-án fu
tott ki - az egész hajóhad egyik része
ként - az ellenséges partok lövésére,
bombázására. Ezen a vállalkozáson a
RADETZKY az 56 T és 73 F torpedó
naszádok kíséretében Ancona előtt 25
mérfölddel levált a csatahajókból álló
kötelékről és Potenza felé folytatta út
ját. Egy óra múlva a ZRÍNYI a 4. és 7.
számú torpedónaszádokkal ugyancsak
elvált az Ancona felé haladó köteléktől
és Senigaglia felé futott. Az ERZHER
jója, a hadgyakorlaton a RADETZKY ZOG FRANZ FERDINAND a főerőnél
volt a társa. A ZRÍNYI ekkor még a ha maradt, és az anconai Alfredo Savio,
valamint a Montagnola Chiesa nevű
jógyárban várta befejezését.
1912-ben - s ez már a Balkán-hábo ütegállásokat lőtte.
A ZRÍNYI 4 óra 03 perckor nyitott tü
rúk időszaka - a RADETZKY-osztájy
három egysége a KAISERIN UND KÖ zet és rommá lőtte Senigaglia víztor
NIGIN MARIA THERESIA páncélos cir nyát, a kikötőberendezéseket, a pálya
kálóval, valamint a STREITER torpedó udvart és egy beérkező katonavonatot,
rombolóval a Jón-tengeren cirkált, s amely lángba borult. A töltés melletti
számtalan kikötőben vetett horgonyt a épületekbe menekülő katonák a rommá
kötelék. Novemberben csatlakozott hoz lőtt házakban lelték halálukat. A ZRÍ
zájuk az ADMIRAL SPAUN gyorscirká NYI 4 óra 30-kor indult haza, de köz
ló, az USKOKE és WILDFANG torpedó ben megtámadta a CITTA Dl FERRA
RA léghajó, amelyet heves tűzzel igye
romboló, az ASPERN cirkáló, s együtt
manővereztek Levante vizein. Időköz kezett elűzni és cikcakkban folytatta út
ben a ZRÍNYI Szalonikibe hajózott, ját. A léghajó bombái rendre a ZRÍNYI
mellett hullottak a vízbe, így az épség
majd november 25-én a Matapan-foknál
ben érkezett vissza kikötőjébe.
csatlakozott a hazatérő kötelékhez,
A köteléktől 1 óra 15 perckor elsza
amely november 28-án futott be Pólába.
kadó RADETZKY, kísérőnaszádjaival
A flotta új hajói valóban félelmetesen
az Anconától délre fekvő Porti di Poten
nagy erőt sugároztak, amikor Levanza elé ért. Amint a kísérő torpedóna
téről visszatérve, 1913. április 2-án Antivari, majd 3-án a Bojana-torkolat előtt szádok jelentették, hogy nincs akna, tü
tüntettek, mint az ott rendezett nemzet zelőállást foglalt. A tervek szerint azt a
közi flottatüntetés részei. (Egyébként a közúti és vasúti hidat kellett szétlőnie,
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amely a tengerbe ömlő Potenza folyót
ívelte át. Csakhogy a térkép szerinti fá
ból ácsolt közúti híd helyett időközben
kőhidat építettek, így az első lövés teli
találatától olyan hatalmas porfelhő ke
letkezett, amely elfedte a mögötte álló
vasúti hidat, ezért a célt nem lehetett
bemérni. Amikor a porfelhő elült, a pa
rancsnok úgy döntött, hogy csak a vas
úti hidat lövi, amely ugyan álcázva volt,
de mégis meg lehetett állapítani pontos
helyét. Mindjárt az első, pályatestre
csapódó lövés után, végig a sínek
mentén olyan fényvillanást észlelt, mint
amilyen elektromos rövidzárlat kisülé
sekor lép fel. Miután a RADETZKY
szétlőtte a hidat és az őrházat, megfor
dult és a hazafelé tartó zömhöz csatla
kozva folytatta útját Póla felé. A hajókat
semmiféle támadás sem érte.
A RADETZKY még az olasz hadüze
net előtt, 1914 őszén részt vett a Cattarói-öböl fölött beásott montenegrói üte
gek szétlövésében, amelynek során
30,5 cm-es lövegeiből 23, 24 cm-es lövegeiből pedig 56 lövést adott le, s ez
zel derekasan hozzájárult az ún. „Lovcsen-ütegek” megsemmisítéséhez amelyek nagyrészt francia tüzérséggel
harcoltak - és a megfigyelőállomás
működésén kívül helyezéséhez.
A fegyverszünet megkötése után
hosszas huzavona kezdődött az antant
haditengerészeti vezetésében az oszt
rák-magyar hajóhad sorsáról. 1918.
november 19-én Velencében végre
megállapodás született közöttük:

Olaszország megszállva tartja Pólát, az
USA Spalatót, Franciaország és NagyBritannia pedig közösen Bocche di Cattarót, pontosabban ezeknek a helysé
geknek a kikötőit. Csakhogy a RADETZKY-osztály tagjai Pólában horgo
nyoztak. Az USA ezért azt a két csata
hajót ebből az osztályból, amelyre
igényt tartott, vagyis a RADETZKY-t és
a ZRÍNYI-t, átvitte Spalatóba és 1919.
február 3-án hivatalosan átvette. Az
ERZHERZOG FRANZ FERDINAND
egyelőre Pólában maradt.
A három csatahajó sorsát végül az
Ausztriával, 1919. szeptember 10-én,
St. Germain-ben, illetve a Magyaror
szággal 1920. június 4-én Trianonban
kötött békeszerződés döntötte el, amikor

az osztrák békeszerződés 136. cikké
ben, a magyar békeszerződésnek pedig
a 120. cikkében kimondta, hogy: „A jelen
szerződés életbelépésének időpontjával
az összes osztrák-magyar hadihajók beleértve a tengeralattjárókat is - a Szö
vetséges és Társult Főhatalmak részére
végérvényesen kiszolgáltatottaknak je
lentetnek ki.” Ennek alapján a Párizsban
ülésező Hadihajózási Szövetségközi El
lenőrző Bizottság (Naval Allied Commis
sion for the Disposal of Enemy Vessels
= NACDEV) mindhárom csatahajót
Olaszországnak ítélte lebontásra. Az
ERZHERZOG FRANZ FERDINAND-ot
és a ZRÍNYI-t 1921-ben, a RADETZKY-t
1926-ban bontották szét.
Dr. Csonkaréti Károly

Elnevezésük az építés időadataival:
Gerincfektetés
Vízre bocsátás:
Szolgálatba helyezés:
Vízkiszorítás:
Hajtóerő:
Lóerő:
Hajtócsavar:
Üzemanyag-feltöltés,
tárolható mennyiség:
Hosszúság:
Szélesség:
Páncélvastagság:

Fegyverzet:

Csónakok
Személyzet:
Építési költség:

ERZHERZOG FRANZ FERDINAND
RADETZKY
1907. szeptember 12.
1907. november 26.
1908. szeptember 30.
1909. július 3.
1910. június 5.
1911. január 15.
szerkesztési: 14 5 0 8 1
felszerelve: 15 845,5 t
12 Yarrow-tűzcsöves kazán, nafta befecskendezéssel;
2 álló, négyhengeres, háromszoros expanziós gőzgép;
20 8 8 8
19 437
2 bronzcsavar 5250 mm 0

ZRÍNYI
1909. január 20.
1910. április 12.
1911. szeptember 15
ZRÍNYI: 15 8 4 7 1

19 860

1854 t szén, 188 t fűtőolaj
a függélyek között 131,11 m, teljes hosszúság 138,79 m
24,57 m; merülés, felszerelve 8,140 m
övvért 230 mm, alatta 50 mm teakfa és 18 mm vaslemez, orr- és farvért 100 mm, nehéztüzér
ségi torony 250/200/150/60 mm, félnehéz tornyok 200/150/125/50 mm, kazamaták 120 mm,
parancsnoki torony 250/120/60/40 mm, tüzérségi vezérlőtorony 40/30/10 mm, fedélzet
18 + 300 mm, illetve 18 + 18 mm. Ez utóbbi Siemens Martin acél, a többi Krupp krómnikkel
4-30,5/H 45 ikertoronyban(Skoda):
8-24/H 45 ikertoronyban (Skoda);
2 0-1 0/H 50 gyorstüzelő (Skoda);
6-7/H 45 gyorstüzelő a torpedótámadás elhárítására (Skoda).
2 gőzbárka, 2 evezős bárka, 1 mentőkutter, 3 vitorláskutter, 2 csónak,
6 különböző típusú jolle (jolle: kis méretű csónak).
1910-ban 29 tiszt, 847 főnyi legénység;
1914-től 30 tiszt, 860 főnyi legénység.
ERZHERZOG FRANZ FERDINAND: 42 219 853,- korona;
RADETZKY és ZRÍNYI 38 000 000-38 000 000,- korona.
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Számíthat ránk!
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Számíthat ránk, bárhol is van.

C
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Telephely: 5600B
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sorvási út 1. Tel./fax: 06-66/454-996

CATERPILLAR
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Ötéves magyarországi jelenlétük alatt a
BOBCAT univerzális rakodók és minikotrók
nagy népszerűségre tettek szert mind a me
zőgazdaság, mind pedig az építőipar terüle
tén - igazolja ezt magas piaci részesedésük.
A BOBCAT idén ünnepli a 40. születés
napját. Ebből az alkalomból rendkívüli ked
vezményeket ajánlunk önöknek.
Rendezvényeinkről érdeklődjön
a HUNTRACO Rt.-nél!
G É P E L A D Á S - G É P B É R L E T - A L K A T R É S Z E L L Á T Á S - S Z E R V IZ

H U N TR A C O Kereskedelmi és Szolgáltató Rt.
2040 Budaörs, Kamaraerdei út 3., Tel.: (23) 430-009/213
5600 Békéscsaba, Csorvási út 1., Tel.: (66) 454-996

Flottahetek New Yorkban

Az Amerikai Egyesült Államoknak kb. 220 éves hadtörté
nelme során nem volt olyan háborúja, melyben haditenge
részete ne játszott volna szerepet. Ma hadiflottája a világon
vitathatatlanul a legnagyobb és legerősebb.
A haditengerészet - mint fegyvernem - főleg a tenger
parti nagyvárosok lakossága körében igen népszerű. New
Yorkban az utóbbi másfél évtizedben majd minden nyár
elején megrendezik a „Fleet Week”-et, azaz a „flottahetet” .
A New York-i flottahetek ünnepélyein szinte kötelezően
részt kell vennie az elnöknek és a védelmi miniszternek,
megjelennek az Amerikai Egyesült Államok politikai és ka
tonai vezetői, továbbá több százezer belföldi állampolgár
és nagyszámú külföldi vendég is.
A New York-i flottahetek ünnepélyeit, felvonulásait és
gyakorlatait az utóbbi évtizedben a Hudson folyón, a város
45. és 50. utcája közötti szakaszon és mólóinál rendezték
meg. Ezen a részen horgonyoznak egyre növekvő szám
ban a szolgálatból kivont, múzeum-hadihajókká nyilvánított
úszóegységek. Az US Navy (az Egyesült Államok haditen
gerészete) hadihajóiból elsőként 1982-ben az INTREPID
(CVS-11,1943) repülőgép-hordozót helyezték itt el, majd
ezen rendezték be az „INTREPID SEA-AIR-SPACE” (ten-

4. á b ra : A G L A S G O W (D -8 8 , 1979) ra k é tá s rom b o ló , tő le
jo b b ra a z A R L E IG H B U R K E (D D G -5 1 , 1991) ra k é tá s
rom b o ló , b a lra h á tu l a T IC O N D E R O G A (C G -4 7 , 1983)
ra k é tá s cirk á ló

2.

á b ra : A G R O W L E R (S S G -5 7 7 , 1959) te n g e ra la ttjá ró
fe d é lz e té n e g y R e g u lu s ro b o tre p ü lő g é p p e l

geri—légi—világűr) múzeumot. A horgonyzóhelyen az INTREPID-et követte a GROWLER (SSG-577, 1979) tenger
alattjáró, az EDSON (DD-946, 1958) és a JOHN ROD
GERS (DD-983, 1979) romboló, a NANTUCKET
(WPG-1316, 1986) partőrségi hajó, valamint az ELISA
BETH M. FISHER ellátóhajó. A görög haditengerészet is itt
helyezett el egy szolgálatból kivont hadihajót, az AETOS
(D-01, 1944) kísérőrombolót.
Az utóbbi időben az egyik legnagyobb tömeget vonzó
New York-i flottahétnek az 1996. május 22. és 29. között
megrendezett „Fleet Week 1996” számít. Az ünnepélyes
megnyitóbeszédet Clinton elnök tartotta az INTREPID fe
délzetén, jelen volt William Perry védelmi miniszter és
Georg Pataki, New York magyar származású kormányzó
ja is. A flottahét fő műsorszámának a hadihajók felvonulá
sa számított a Hudson folyón. Ezen részt vett az US Navy
részéről a JOHN F. KENNEDY (CV-67, 1968) repülőgép
hordozó, aTICONDEROGA (CG-47, 1983) rakétás cirká
ló, az ARLEIGH BURKE (DDG-51, 1991) rakétás rombo
ló, a DALLAS (W HEC-716, 1967), a GALLATIN
(W HEC-721, 1967) és LEGARE (WMEC-912, 1985)
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6. Az ILLISTRIOUS (R-06, 1982) repülőgép-hordozó

9. Lengyel MIG-21-es elfogó vadászgép a kiállított
repülőgépek között

7. A T IC O N D E R O G A ( C G - 4 7 , 1 9 8 3 ) r a k é t á s c ir k á ló
m a k e t t je a z I n t r e p id S e a - A ir - S p a c e m ú z e u m b a n

Kanada a ST. JOHNS (FFH-340, 1996) rakétás fregat
tot, Mexikó pedig a COMMODORO MANUEL AZUETA
(E-30, 1943) kísérőrombolót küldte a flottahétre. Különös
érdekességként Lengyelország egy M iG - 2 1 típusú elfogó
vadászrepülőgépet állított ki a mólón.
A flottahét hadihajó-felvonulásait, ünnepélyeit és gyakor
latait több mint egymillió ember nézte meg. A látogatók
időnként felmehettek a részt vevő hadihajók fedélzetére.

A fotókat a „Fleet Week 1996”-on a szerző készítette

8. Az elmúlt évtizedek katonai repülőgépei az INTREPID (C V S-11, 1943) repülőgép-hordozó fedélzetén

Megjegyzések
partőrségi kutter, az ADAK (WPB-1333, 1989) és BAINBRIDGE ISLAND (W PB-1343,1991) partőrségi őrnaszád,
a SORREL (W LB-296,1944) partőrségi szerhajó, valamint
a PENOBSCOT BAY (WIGB-107, 1984) jégtörő vontató
hajó.
Nagy-Britannia a Royal Navy-ból, azaz a brit Királyi Ha
ditengerészetből az ILLUSTRIOUS (R-06, 1982) repülő
gép-hordozót, a GLASGOW (D - 8 8 , 1979) rakétás rombo
lót, a CUMBERLAND (F-85, 1989) rakétás fregattot, a
FORT GRANGE (AFSM-385, 1978) flottaellátó hajót, va
lamint az OLNA (A-123, 1966) és OLWEN (A-122, 1996)
flotta-olajtartályhajót vonultatta fel.
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1. A hajónév mögött zárójelben jelzete és elkészülési
éve szerepel.
2. Eredetileg SLATER néven a US Navy kísérőromboló
ja volt.
3. Eredetileg HURST néven a US Navy kísérőromboló
ja volt.

Dr. Bak József

A Magyar Királyi Honvédségnél rendszeresített
7,5 cm-es 40 M. páncéltörő ágyú
A páncéltörő ágyút saját szabályzata a gyalogság különle
ges alkalmi fegyvereként határozza meg. A német gyárt
mányú közepes páncéltörő ágyú kifejlesztését az tette
szükségessé, hogy a 37, 47 és 50 mm-es könnyű és köze
pes páncéltörő lövegek a közepes és nehéz harckocsikkal
szemben hatástalannak bizonyultak, vagy csak kis távol
ságról lehetett őket a siker reményében alkalmazni.
A német csapatoknál 1941-ben rendszeresítették 40 M.
pct. ágyú elnevezéssel. Gépvontatású eszköz, de a német
tervezők a Pz. II könnyű harckocsi alvázára helyezve elké
szítették önjáró változatát, Marder II jelzéssel. A 38 t
csehszlovák eredetű könnyű páncélvadász a Marder III ne
vet kapta. 1944-ben a Marder-család mintájára a Haditech
nikai Intézetben is megtervezték a Toldi könnyű harckocsi
alvázára helyezve a magyar önjáró változatot, de a proto
típus legyártása után a további fejlesztést nem folytatták.
Az ágyút rendszeresítése után Bolond terepjáró teher
gépkocsival vagy német gyártmányú féllánctalpas vontató
val mozgatták. A jó terepjáró képességekkel rendelkező
Bolond műúton 50 km/h, terepen pedig 40 km/h vontatási
sebességet tett lehetővé.
A löveg rendeltetése elsősorban a harckocsik és páncé
lozott járművek megsemmisítése, másodsorban pedig a
tűzfészkek és az élőerő pusztítása volt.
Ezen feladatok végrehajtására az alábbi lőszerek talál
hatók a javadalmazásban:
• 43 M. páncélrobbantó gránát 38/40 M. pillanatgyújtóval.
A lövedék jelzése zöld, a testen körbefutó sárga csíkkal.
Tömege 7,2 kg.
• 43 M. páncélgránát 36 M. fenékgyújtóval. A lövedék jel
zése fekete. Tömege 12,4 kg.
• 43 M. repeszgránát 33 M. pillanatgyújtóval. A lövedék
festése zöld. Tömege 8,2 kg.

A balra nyíló, vízszintesen mozgó ékzár a csőfarban ki
alakított éklyukban található. A félautomata ékzár felhúzá
sa történhet a zár nyitásával, ilyenkor az ütőszegrugó meg
feszül, vagy pedig az ismétlő felhúzókarral. Véletlen elsü
lés ellen az ismétlő felhúzókarral lehet biztosítani a felhú
zott lövegzárat, de ebben az esetben a biztosítás oldásá
ig a zárat kinyitni sem lehet.
A lövegzár fő részei:
• ékzár;
• ütőszerkezet;
• elsütőszerkezet;
• ismétlő felhúzószerkezet;
• kivetőszerkezet;
• zármozgató szerkezet;
• biztosítószerkezet.
A bölcső a felső lövegtalphoz kapcsolódik a csőcsapo
kon keresztül. Megvezeti a csövet és a hátrasikló részeket,
magában foglalja a folyadékféket és a léghelyretolót. A fo
lyadékfékben 2 , 8 I, a léghelyretolóban 1 ,8 I folyadék talál
ható. A nyomás a léghelyretolóban alaphelyzetben 30 Igk.
A felső lövegtalp a lengő és forgó részek megtartására
szolgáló fő rész, amely egy sarokcsapon keresztül elforgat
hatóan kapcsolódik az alsó lövegtalphoz.

A löveg fő részei:
• egyfalú cső a rácsavart csőszájfékkel és a csőfarokkal;
• ékzár az elsütő-, kivető-, zármozgató és zárforgató
szerkezettel;
• bölcső a folyadékfékkel és a léghelyretolóval;
• felső lövegtalp a magasság- és oldalirányzógéppel, lég
nyomású kiegyensúlyozó és a kettős falú lövegpajzs;
• elsütőszerkezet;
• alsó lövegtalp a tengellyel és a csuklósán kapcsolódó
talpszárakkal;
• sűrített levegős fék;
• irányzóberendezés.
Az L746 hosszúságú huzagolt cső végére van felcsavar
va a nagyméretű, jellegzetes formájú csőszájfék. A csőszájfék rögzítése a csövön biztosítógyűrűvel és ellenanyá
val történt. A cső hátsó részén található a csőfar, amelyet
a gyártás során a csőre toltak és feszítőcsavarral rögzítet
tek. A huzagolt csőben 32 barázda található, belső felépí
tése általános:
• töltőűr;
• átmeneti kúp;
• huzagolt vezetőrész növekvő csavarzati szöggel.
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A felső lövegtalp bal oldali falára szerelték a lövegcső
vízszintes és függőleges síkban történő mozgatására szol
gáló irányzógépeket és az elsütőszerkezetet. A magasság
irányzó gép fogasíves rendszerű, -5 és 22 fokos szögtarto
mányban teszi lehetővé a cső mozgását. A magasság
irányzó gépre szerelték fel az elsütőszerkezetet. Az oldal
irányzó gép csavarorsós rendszerű, oldalirányzási szögha
tárai jobbra és balra 32-32 fok. A felső lövegtalp egyensú
lyozótartóiban helyezték el a bölcső emelését és süllyesz
tését megkönnyítő hidropneumatikus kiegyensúlyozó szer
kezetet. A léghengerben 0,1 I folyadék található, alaphely
zetben az uralkodó nyomás 50 Igk.
A kezelőállomány védelmét a gyalogsági fegyverek fü
zétől és a kis űrméretű tüzérségi gránátok repeszeitől a
kettős falú lövegpajzs látja el, amely az alábbi részekből áll:
• levezető pajzsfelsőrész;
• pajzsréscsökkentő;
• pajzskötény (lengőpajzs).
Az alsó lövegtalp a lengő-forgó részek alapjául szolgál,
sarokcsapon rajta elforgathatóan kapcsolódik hozzá a felső
lövegtalp. Az alsó lövegtalp kapcsolódó részei a tengelyek
a torziós tengelyrugózással, a légkamrás, gumitömlős ke
rekek és a henger alakú, csuklósán kapcsolódó talpszárak.
A sűrített levegővel működő fék a vontatóra csatlakoztatva
működik.
A löveg irányzására a 40 M. irányzók szolgál a 40 M.
irányzótávcsővel. A löveggel megosztott és közvetlen
irányzású lövés egyaránt végrehajtható.
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6. á b ra : A lö v e g p a jz s é s a lk a tré s z e i

A 40 M. irányzók fő részei:
• irányzéktartó a rögzítőcsappal;
• szükségbeli irányzékrögzítő csap;
• távcsőtartó;
• távcsőágyazat;
• távolságdob;
• előretartás-beállító fogantyú;
• menetirányzék.
A távolságdobon a repeszgránát osztásait fekete színnel
4-től 28-ig számozták, a páncélgránát jelzése piros színnel
2-től 18-ig. Egy osztásérték távolságban 100 métert jelent.
A 40 M. irányzótávcső egyenes állású, nagyított képet al
kot. A nagyítás mértéke 3-szoros, a látómező 8 fok. Éjsza
kai lövészethez a szállemez megvilágítható az irányzó
távcsőre külön felszerelhető világítóberendezéssel.
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A 7,5 cm-es 40 M. pct. ágyú harcászati-technikai
adatai:
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7. ábra: A lövegzár és alkatrészei

А

7.Д

cm

4«
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lrú n y z ó tá v e .s ö és

űrmérete:
csőhossz:
huzagok száma:
cső tömege:
teljes tömeg:
hátrasiklás hossza:
fékfolyadék a folyadékfékben:
folyadék a léghelyretolóban:
nyomás a léghelyretolóban:
mag. ir. határai:
oldalir. határai:
nyomtáv:
pajzsmagasság:
szélessége menethelyzetben:
tüzelőmagasság:
repeszgránát kezdősebessége:
páncélgránát kezdősebessége:
páncélrobbantó gránát
kezdősebessége:
páncélátütő képessége: 500 m-en
tűzgyorsasága:
kezelők száma:

75 mm
3450 mm
32
460 kg
1500 kg
900 mm
2 ,8 I
1 ,8 I
30 Igk.
-5 és 22 fok
32 fok
1600 mm
1260 mm
1980 mm
980 mm
550 m/s
770 m/s
792 m/s
132 mm
15-18 löv./perc
6 fő

A 7,5 cm-es nehézpáncéltörő ágyús század felépítése

t a r t o z é k a i.

Századtörzs
Páncéltörő szakasz Páncéltörő szakasz
Páncéltörő szakasz
Ütközetvonat

Javító raj

7,5 cm-es páncéltörő szakasz felépítése
Szakasztörzs
Páncéltörő raj Páncéltörő raj
A század személyi állománya:
8 fő tiszthelyettes
14 fő tisztes
106 honvéd

Páncéltörő raj
4 fő tiszt

A Toldi páncélvadász harcászati-technikai adatai
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8. ábra: A 7,5 cm-es 40 M. irányzótávcsö és tartozékai

Az irányzótávcső fő részei:
• főcső;
• tárgylencsecső;
• szemlencsecső;
• irányzótávcső-talp;
• gumi szemkagyló.
A 40 M. 7,5 cm-es páncéltörő ágyúval 1943 végétől lát
ták el folyamatosan - a német szállítások függvényében a nehézpáncéltörő-ágyús századokat. A szovjet fronton a
harcokban eredményesen alkalmazható eszköznek bizo
nyult, képes volt leküzdeni a T-34-es, KV és ISZ típusú
harckocsikat.

teljes szélesség:
magasság:
hasmagasság:
nyomtáv:
motor:

2140 mm
1872 mm
350 mm
2066 mm
Büssing NAG Type
8 hengeres benzinmotor
hengerűrtartalom:
7913 cm 3
max. sebesség:
50okm/h
lejtőmászó képesség: 40°
lépcsőmászó képesség: 0 , 6 m
hatótáv:
2 0 0 km
páncélzat:
5-13 mm
fegyverzet:
1 db 40M. 7,5 cm-es pct. ágyú
1 db 7,92 mm-es MG 42
géppuska
A 38 M Botond vontató harcászati-technikai adatai
teljes hossz:
teljes szélesség:
teljes magasság:
lejtőmászó képesség:
hengerűrtartalom:
teljesítmény:
legnagyobb sebesség:
hatótávolság:
tömege:
keréktáv:

5650 mm
2080 mm
25£0 mm
20

3771 cm 3
65 LE
60 km/h
400 km
3950 kg
2725#1140mm
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9. á b ra : A n é m e t h a d e rő b e n re n d s z e re s íte tt 1,5 t-ás Borgward fé l-lá n c ta lp a s v o n ta tó a 40 M. 7,5 cm-es p á n c é ltö rő m o z g a tá s á ra

Felhasznált irodalom
A Magyar Királyi Honvédség fegyverzete. Budapest, Zrínyi
Kiadó.
Tábori tüzérség. Típuskönyv. Budapest, Zrínyi Kiadó,
1988.
Szabályzatok:
A gyalogezred páncélelhárításának megszervezése.
Budapest, Stádium Rt., 1944.
Tüzérismeret a 7,5 cm-es 40. M. pct. áqyú. Budapest,
HM, 1944.
A 7,5 cm-es gépkocsizó páncéltörő ágyús alegységek
harca és kiképzése. Budapest, Stádium Rt., 1944.
Az orosz páncélosok és harceljárásuk. Budapest, Attila
Nyomda Rt., 1944.
Turóczi Attila

A magyar 7,5 cm-es páncéltörő ágyú gyártása
A Magyar Királyi Honvédség 1941-ben nem rendelkezett
kellő átütőképességű páncéltörő ágyúval, a meglévő 37
mm-es típusok elégtelenek voltak. 1942-ben a 2. hadsereg
kapott belga eredetű 47 mm-es és német 50 mm-es típu
sokat, melyek csak szükségszerűen voltak alkalmazhatók.
1942 decemberében adtak át a németek 6 db, majd 1943
januárjában 10 db 40 M. 7,5 cm-es vontatott páncéltörő
ágyút, de ezek a harcokban elvesztek.
Mivel hazai konstrukció nem volt, a HM a német típus li
cenciájának megvételét szorgalmazta. 1942 decemberé

ben a Rheinmetall-Borsig cégtől 2 millió RM-ért a gyártási
jogot és a terveket megvették, és a diósgyőri MÁVAG üze
met egy munkaközösség keretében utasították a gyártás
előkészítésére. 1943 januárjában a HM anyagi csoportfőnökségi értekezleten döntöttek arról, hogy „Szabolcs” had
rend I. lépcsője keretében 1943 őszétől a gyártást havi 18
db-bal meg kell kezdeni. 1943 februárjában 220 db, de
cemberben további 550 db löveget rendeltek meg, de a felszerszámozás és a honosítás elhúzódott, s nem volt ele
gendő gyártókapacitás sem.
1944 márciusában még nem volt átadott löveg, viszont
számos alkatrész legyártva állt az üzemekben. Közben a
harckocsiprogram részeként 43 M. 7,5 cm-es harckocsi
ágyú néven áttervezték a járművekbe történő beépítésre
is, mint egyetlen nagy teljesítményű löveget. A program
szerint a legyártandó 110 db Zrínyi-I rohamágyú és a meg
lévő példányokból új toronnyal kialakítandó Turán-lll ne
héz harckocsik kapták volna ezt a löveget.
1944 nyarán 2 db harckocsiba szánt változat elkészült,
ezt építették be a Zrínyi-I és Turán-lll prototípusba, továb
bi 4 db sorsa bizonytalan, ennyi Turán-lll torony átalakítá
sáról van adat. A vontatott löveg gyártása 1944 szeptem
berében anyaghihány miatt leállt, csak pár darab össze
szereléséről lehetett szó a meglévő alkatrészekből. A Ma
gyar Királyi Honvédség 1944-45-ben kb. 160 db német
40 M. 7,5 cm-es páncéltörő löveget kapott a 40 mm-es
gépágyúszállításokért cserébe, ezeket használták a ma
gyarországi harcokban.
S. Gy.

Kuvahara Jaszuro-Gordon T Allred
Kamikaze
E könyv szerzője, Kuvahara Jaszuro kamikaze pilóta a második világháborúban tragikus
és kegyetlen eseményeket élt át. Társaival együtt minden idők legkülönösebb háborúját
vívta. A japán hadvezetés ötezer katonájából csinált élő bombát, s ezek az élő bombák
több kárt okoztak az amerikai haditengerészetnek, mint amennyi azt valaha is érte törté
nelme során. Kuvahara, „az eszelős fanatikus“ harcos a valóságban a sors kelepcéjébe
szorult gyermekember volt, aki túlélt egy olyan kiképzést, amely kilenc társát kergette öngyilkosságba. Ez a kivételes sorsú ember átélt bombázásokat, légi ütközeteket, megkap
ta önnön öngyilkosságára a parancsot, túlélője a hirosimai atomrobbanásnak, és valami
véletlen folytán életben maradt.
A könyv angol nyelvű kiadója máig őrzi a bizonyítékokat, e hátborzongatóan tragikus sors
dokumentumait.
Zrínyi Kiadó, 1998. Bp. 258 oldal 940 Ft.

Gerald Suster
Generálisok
Az angol történészek 24 fejezetre osztott könyve a történelem legsikeresebbé és a leginkább balkezesnek
bizonyult hadvezéreinek portréit rajzolja meg, kezdve Alexandriai Nagy Sándortól, Hannibáltól Attillán,
Dzsingisz kánon, a középkor és az újkor hadvezérein át Napóleonig, Wellingtonig, Moltkéig, s az első és
második világháborús tábornokokig. A hadvezérzsenikkel szemben felvonultatja egy-egy korszak melléfo
gásairól, baklövéseiről, rendkívüli vereségeiről nevezetes katonai vezetőit is (az ókori perzsa Dareiosztól a
spanyol Medina Sidonán át a brit lord Raglanig és az amerikai Westmorelandig). Ez a csaknem három év
ezredet felölelő munka inkább olvasmány, hiszen az egyes hadvezérek portréit úgy rajzolja meg, hogy ko
runk hadtudományi, hadművészeti és haditechnikai körülményeit is bemutatja.
Zrínyi Kiadó, 1998. 219 oldal 1138 Ft.
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A Magyar Államvasutak
vontatójárműveinek jelölési és pályaszámrendszerei
(A jelen cikk kivonat a szerző Vasúthistória évkönyv 1993as számában megjelent hosszabb tanulmányából. A HT
1998/1 sz.-ban megjelent vontatójármű összesítés
számrendszerét oldja fel.
Szerk.)

1910-re nyilvánvalóvá vált, hogy az 1891-ben bevezetett
pályaszámrendszer már nem felel meg a mozdonyok szá
mának gyors növekedése következtében jelentkezett igé
nyeknek és feltételeknek. Az osztálymegjelölési lehetősé
gek kezdtek elfogyni (a III. osztályban már az u betűjelet is
kiadták), és a számcsoportok rendszerének korlátozott
sága miatt egyre sűrűbb időközönként vált szükségessé a
mozdonyok átszámozása. Ezért a MÁV illetékesei 1911 -tői
új mozdonyjelölési rendszer bevezetését határozták el.
Az új rendszer alapvető jellegzetessége az volt, hogy
szakított az osztálybasorolással és bevezette a sorozatjel
fogalmát. Az osztálymegjelölés rendszerező jellegével
szemben az új sorozatjelölés már a mozdonyok vasút
üzemi jellemzőire vonatkozó tájékoztatást is tartalmazott,
kódolt formában. Ezen túlmenően lehetőség nyílt egy-egy
mozdonysorozaton belül a szerkezeti eltérések megkülön
böztetésére alsorozatokra bontás útján.
Az új pályaszámrendszerben a mozdonyok pályaszáma
általában hat, egyes esetekben öt számjegyből állt. Az első
három számjegy képezte a sorozatjelet. A sorozatjel első
számjegye jelentette a mozdony kapcsolt kerékpárjainak
számát. A második és harmadik számjegy a mozdonyok
tengelyterhelésére és szerkezeti jellegére utalt. Jelentése:
Tengelyterhelés
14,42-16,48 t
12,36-14,42 t
10,30-12,36 t
10,30 t alatt
keskeny nyomtáv

Szerkocsis
01-14
20-41
51-59
70-74
85-89

Szertartályos
15-19
42-50
60-69
75-84
90-99

Az újabb mozdonytípusokat a vonatkozó számtartomány
elejére, a régi, elavult típusokat a végére sorolták be (pél
dául 421,422 és 441 sorozat).
A különleges mozdonyok sorozatjele két számjegyű volt.
Motorpótló mozdonyok
1 hajtott kerékpár
2 kapcsolt kerékpár
(3 kapcsolt kerékpár
Fogaskerekű mozdonyok
Villamos mozdonyok
Motoros mozdonyok

10-19
20-29
30-39)
40-49
50-79
80-89

A MÁV egyetlen motormozdonya, a Gyula-vidéki
Vasúttal átvett háromtengelyes, benzin-villamos „trak
tor” nem sokáig viselte a 81,001 pályaszámot. 1912ben az AEGV kapta meg cserébe egy gőzmozdo
nyért (385,001 psz.).
Tűz nélküli (gőztárolós) mozdonyok

90-99

(A gőztárolós mozdonyok számára 1915-ben jelöltek ki
először sorozatjelcsoportot, amikor a MÁV dombóvári fate
lítő üzeme beszerzett egy ilyen mozdonyt.)
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A sorozatjeltől írásjellel elválasztott második három
számjegy képezte a mozdony sorozaton belüli sorszámát.
A 999 számhely lehetővé tette, hogy az egy sorozaton (tí
puson) belüli eltérő szerkezeti változatokat - telítettgőzű
iker, kétszeres expanziójú - túlhevítős - külön 1 0 0 -as
számcsoportokba, alsorozatokba számozzák be (pl.
375,001 - , 375,401 - , 375, 801).
A mozdonyok pályaszámát 530x260 mm méretű öntött
bronztáblák tüntették fel. Ezeken a jelek és feliratok átlósan
barázdált alapból emelkedtek ki. A pályaszámtábla bal ol
dalán a magyar királyi nagy címert helyezték el, jelké
pezve, hogy a MÁV a magyar Szentkorona országainak
egységes vasúttársasága. Á tábla jobb oldalán felül, két
sorban a MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMVASUTAK felirat,
alatta a mozdony pályaszáma volt látható. A sorozatjelet
90 mm magas, a sorozatszámot 75 mm magas számje
gyekkel tüntették fel (9. ábra).
A szerkocsikat a mozdonyokéhoz hasonló pályaszám
táblákkal látták el. A szerkocsik a kapcsolt mozdony pálya
számát viselték, megkülönböztetésül a pályaszám elé he
lyezett betűkkel jelölve, amelyek egyben a szerkocsi típu
sát is jelentették.
A 12,36 tonnánál nagyobb tengelyterhelésű mozdonyok
szerkocsijait az ABC nagybetűivel, a 12,36 tonnánál kisebb
tengelyterhelésűekét kisbetűkkel jelölték. így például a 324
sorozatú mozdonyok szerkocsijai az M típusúak, a 370 sorozatúaké az I típusúak lettek. A III. rangú (keskeny nyomtávolságú) mozdonyok szerkocsijait keretbe foglalt kis
betűkkel jelölték.
Az átszámozás összesen 3243 darab szabványos
nyomtávolságú és 49 keskeny nyomtávolságú mozdonyt
érintett, amelyeket 97 mozdonysorozatba soroltak be. Leg
népesebb mozdonysorozatok voltak az átszámozás idő
pontjában:
326 sor (volt lile osztály) - 497 mozdony
377 sor (volt XII osztály) - 492 mozdony
325 sor (volt Va osztály) - 247 mozdony
2 2 0 sor (volt la osztály) - 2 0 1 mozdony (beleértve a
Pécs-Barcsi Vasút tulajdonát képező 4 mozdonyt)
A MÁV mozdonyai az új pályaszámtábla mellett termé
szetesen továbbra is viselték a hadijel felirati táblákat.
Az első világháborúban a Hadügyminisztérium rendele
tére - és részben költségére - a MÁV 149 szabványos és
32 keskeny nyomtávolságú mozdonyt szerzett be és bo
csátott a Hadi Szállításvezetőség rendelkezésére. A 324,
342 és 442 sorozatú mozdonyok, amelyeket alkalmassá
tettek a közlekedésre a Monarchia valamennyi vasútján,
megkülönböztetésül a 901- sorszámokkal lettek ellátva. A
490 és 492 sorozatú mozdonyok a 951- sorszámcsoportot
és egyidejűleg a KKHB IVa4051 - és IV4001 - hadivasúti
pályaszámokat is viselték.
A MÁV vontatójárművei tovább fejlődtek. 1918-ra a MÁV
lett a világ legkiterjedtebb vonalhálózatát üzemeltető vasút
társaság. Ezt a nagyívű fejlődést törte meg a háború el
vesztése és az azt követő, az ország területét megcsonkító
trianoni békediktátum.
A háború végén, 1918 novemberében a MÁV állagába
4870 szabványos és 112 keskeny nyomtávolságú gőzmoz
dony tartozott. A kiürített területeken maradt, a megszálló

1. táblázat
MÁV-mozdonyok szétosztása az I. világháború után
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A MAV-nál maradt mozdonyok közül a * jelzésű sorozatok selejtezésre jelöltek. Ez összesen 217 darab, a megmaradt állomány 13%-a.
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MÁV

12

erők által zsákmányként elhurcolt és a Monarchia vasúti
járműveinek az utódállamok között történő újraelosztását
intéző, úgynevezett portorosei konferencia határozatainak
megfelelően más országok vasútjainak átadott mozdonyok
száma összesen 3316 volt. További 17 megrendelt moz
donyt is át kellett adni. A MÁV mozdonyállaga 1666 da
rabra csökkent, ezek nagy része is elavult, selejtezésre ja
vasolt típusú volt. A megmaradt mozdonyok mennyisége
az 1918 végi állagnak alig egyharmadát, mindössze
33,5%-át tette ki. A mozdonyok sorozatonkénti és vasúttársaságonkénti elosztását mutatja az 1 . táblázat.
Az elvesztett járművek nagy mennyisége következtében a
pályaszámcsoportok erősen hézagossá váltak, a nyilvántar
tás áttekinthetősége jelentősen romlott. Ezért a MÁV 1925-re
tervbe vette összes megmaradt vontató és vontatott járműve
inek átszámozását. A mozdonyok új számozását a gyakorlat
ban jól bevált 1911-es, úgynevezett harmadik pályaszám
rendszer továbbfejlesztésével szándékoztak megvalósítani.
Mivel a veszteségek következtében az egyes mozdonysoro
zatokba sorolt mozdonyok száma erősen lecsökkent, lehető
ség nyílt a sorszámok csoportosításával azoknak a mozdo
nyok gépezeti jellegzetességeit kifejező jelentéstartalmat
adni. Ilyen jellegzetességek voltak: telített gőzű és túlhevítős,
ikerhengeres és kompound gépezet, továbbá a háború alatt
a rézhiány miatt nagy sorozatokban gyártott vas vízcsöves
tűzszekrényes Brotan-rendszerű kazán alkalmazása.
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2. táblázat
MÁV gőzmozdonyok tervezett átszámozása
1926. január 1 .
Sor.

Telített
iker

Telített
iker brotan

Telített
komp.

Telített
komp.brotan

12
202

301-318
251-253
301-365 476

203
001-064

222

301
320
321
322
323
324
325
326
327
328
335
341
342
370
375
376
377
402
420
421
422
424
434
442
475
476
601
651

Túlhev.
komp.

476-477
476-497

10
11

220

Túlhev.
iker

Túlhev
iker brotan

2

801-802

24

501-502
501

2

501

68

1

18
66

501-506

701

7

001

11

301-310
301-319
301-326
301-420
301-363 476-477

10

29
6

501-567

801-902

001-169 251-257
501-523

701-702
801-939

001-064
001-013
801-896
301-347
301-360 476-480
301-372 476-477

501-530
501-554

801-852
801-858

001-198 251-256

989
65
176
25
139
64
13
96
47
147
186
204

501-502

2

501-527

4
3
7
27
4
19
16

001-004
001-003
301-307
001-004
801-819
301-316
0 0 1 -0 0 2

2

751-753
301-305

A mozdonysorozatok tervezett szerkezet szerinti bontása:

ikergépezet
ikergépezet
+Brotan-kazán
kétszeres
expanziójú
(kompaund)
gépezet
kompaund
gépezet
+Brotan-kazán

Ossz.

Telített gőzű

Túlhevített gőzű

001-250

501-700

251-300

801-999

301-475

701-750

476-500

751-800

A tervezett átszámozás a MÁV 1787 db gőzmozdonyát
érintette. Ez a szám már nem tartalmazta az elavult, selej
tezendő mozdonyokat, de tartalmazta a háború alatt meg
rendelt, de csak a békekötés után szállított mozdonyokat,
valamint az új 424 sorozat első 27 mozdonyát. Az átszámozási tervet a 2 . táblázat foglalja össze.
A mozdonyok tervezett átszámozását végül is nem haj
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3
5
1787

tották végre. Ennek pontos oka nem ismert, de feltételez
hető, hogy az politikai volt. A hivatalos magyar politika nem
nyugodott bele a trianoni békeszerződés által elcsatolt or
szágrészek elvesztésébe, és azok visszaszerzését, a ha
tárok revízióját tűzte ki célul. A mozdonyok átszámozásának végrehajtása a status quo elismerését, a helyzetbe
való beletörődést jelentette volna, míg a „foghíjas” számsor
a helyzet ideiglenes voltára emlékeztetett.
A módosított, továbbfejlesztett számrendszer alkalmazá
sára először az 1920-as évek végén került sor, amikor a
342 sorozatú mozdonyok vonóerejét pótsúly beépítésével
növelték, és az átalakított mozdonyok a 315,801-gyei
kezdődő új pályaszámokat kapták. A kocsik átszámozását
teljesen új pályarendszer bevezetésével összekapcsolva
hajtották végre, tekintettel a MÁV alapítása óta meglévő,
többször módosított régi kocsiszámozási rendszer tökélet
lenségére és túlhaladott voltára. Az új számrendszer kiala
kításánál tekintettel voltak a MÁV-nál abban az időszakban
megjelent belső égésű motorokkal hajtott motorkocsikra is.
Ezek számára az alábbi számcsoportokat jelölték ki:
A MÁV-nál maradt mozdonyok közül a * jelzésű soroza
tok selejtezésre jelöltek. Ez összesen 217 darab, a meg
maradt állomány 13%-a.

1 - 19
2 0 - 49
300-309
310-329
330-349
350-369
370-379
380-399
400-414

kéttengelyes sínautóbuszok
négytengelyes sínautóbuszok (1934-től)
négytengelyes gőzmotorkocsik (Kaposvár)
négytengelyes benzinmotorkocsik
négytengelyes dízelmotorkocsik
kéttengelyes benzinmotorkocsik
kettős vezérlésű benzinmotorkocsik
kéttengelyes dízelmotorkocsik
vác-gödöllői villamos motorkocsik

A motorkocsik sorozatjele az utasterek osztálymegjelö
lését, a futómű elrendezésére utaló alsorozatjelet és belső
égésű motorokkal (vagy gőzzel) hajtott motorkocsiknál a
mot, villamos motorkocsiknál a vili megkülönböztetést tar
talmazta. így például a volt DSA „disznóorrú” motorkocsik
sorozatjele (1932 után) Bmot, a háromtengelyű Ganz mo
torkocsiké BCymot, a vác-gödöllői HÉV villamos motorko
csijaié ACavill lett.
A motorkocsik sorozatjelét és pályaszámát a személyko
csikhoz hasonlóan a kocsivégi bejáróajtók közötti, oldalab
lakok alatti lemezmező bal alsó sarkába festették fel. A le
mezmező jobb alsó sarkában a cégjei, a MÁV HUNGÁRIA

felirat volt látható. Ezeken kívül a motorkocsi pályaszáma
mind a négy beszállóajtó alsó részén is fel lett festve.
A sorozatmegjelölésen kívül a mozdonynak sorszáma
van, mely utóbbi fogalom azt jelenti, hogy egy bizonyos
mozdony az illető sorozatból hányadik. Á sorozatot na
gyobb, a sorszámot folytatólagosan, de kisebb számje
gyekkel írják. Ezek szerint az alábbi mozdonyszám

324823
olyan mozdonyt határoz meg, melynek külön szerkocsija
van, háromcsatlós, tengelynyomása 1 2 és 14 tonna között
van (esetleg a 14 tonna felső határt legfeljebb 3%-kal meg
haladja) és a 324. jelű sorozatban a 823-dik mozdony.
A mozdonyoknak ilyen sorozatszerű megjelölése 1910ből ered; külföldi szaktényezők egyhangúan megállapítot
ták, hogy az államvasutak e jelölési módja a legkifejezőbb
és valamennyi külföldi jelölésnél sokkal jobban sikerült.
A különcélú mozdonyok az államvasutaknál: a motor
pótló kis mozdonyok, villamos, fogaskerekű Abt-rendszerű
mozdonyok, továbbá a tűzveszélyes helyeken alkalmazott
tűz nélküli forróvíz-mozdony. Az államvasutak ez utóbbi kü
löncélú 91. sor. mozdonyt a dombóvári talpfatelítő-telepen
alkalmazzák.
Villányi György

Az 1938 M. sátorlap-esőgallér
Foltmintás álcázószíneket az első világháború hadszínte
rein kezdtek alkalmazni földi és légi felderítés ellen. Főleg
katonai műtárgyakat és technikai eszközöket láttak el ilyen
- a terepbe való beolvadást és a kontúrok feloldását előse
gítő - festéssel. Egyénileg a „senkiföldjén” tevékenykedő
mesterlövészek használtak elsőként saját készítésű álca
ruhákat, általában bő, csuklyás köpenyeket, melyeket sár
ral kentek össze, vagy a terepviszonyoknak megfelelő fes
téssel láttak el. A cél ugyanaz volt: a terepbe olvadva meg
nehezíteni a felderítést, észrevétlenné válni. A nyugati fron
ton harcoló német katonák között 1917-18-ban elterjedt a
rohamsisakok „mimikri” festése, de szövetséges katonák
ról készült fényképeken is láthatunk foltmintás festéssel el
látott sisakokat vagy sisakhuzatokat.
A két háború között tovább nőtt a légi felderítés szerepe
s egyúttal természetesen a megfelelő álcázásé is. Elsőként
az olasz hadsereg rendszeresített egyéni álcázóeszköz
ként is használható sátorlapot 1929-ben, majd 1931-ben a
német hadsereg is követte az olasz példát, jóllehet teljesen
eltérő színkombinációt alkalmazva. A sátorlap mindig is
kettős célt szolgált mint egyéni felszerelési cikk: egyrészt
két vagy több darabból sátrat lehetett összeállítani, más
részt eső elleni védőeszközként is lehetett használni. így
alkalmas volt a katona egyéni álcázására, de terepszínű
sátortábort például nehezebb volt felderíteni a levegőből is.
A M. Kir. Honvédségnél a harmincas évek végén került
szóba az álcázófestés alkalmazásának kérdése. 1939-ben
adták ki a „Hadianyagok festése - Ideiglenes utasítás Rejtőző színfoltos festés" című szolgálati könyvet, melyben
leszögezik: „Mindenféle hadianyag színezésénél elvileg
rejtőző színfoltos festést kell alkalmazni, mert ezáltal az
egyes felületek látszat szerinti megbontását érjük el, ami
által a tárgyak kiértékelését megnehezítjük. ” (1) Az utasítás
részletesen leírja a festés megfelelő alkalmazását, szín-

J938 M. SdCor/зр - esogd/fér
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1938M. S átor-kétszem élyes.

4-5. ábra: A kétszemélyes sátor felverési módja
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1938 M. S á to r - kétszemélyes.

Hadianyagok ffstéso. 1. füstét.

4. sx. n m llM c l.

F o ltk é p z é s 800— 1000 m -n é l tá v o la b b i F Ö L D I és m in de n
tá vo lsá g ú LÉ G I fig y e lé s e lle n i re jtő z é s re

7. á b ra : A s á to rla p s z ín e z é s I m in tá ja a s z a b á ly z a tb ó l

mintákat közöl stb. (1-2. ábra). Megállapítja: „A foltokat
élesen elhatárolva vagy elmosódott körvonallal festhetjük."
Kezdetben a hadianyagokon is az élesen elhatárolt (kontúros) háromszínmintás festést alkalmazták, csakúgy mint az
1938 M. megjelöléssel bevezetett sátorlap-esőgallérokon.
1943-tól a hadianyagok festése megváltozott, főleg a
járműveken cserélték le a nem megfelelő kontúros mintá
zatot elmosódott körvonalúra, amivel jobb álcázóhatást ér
tek el. A sátorlapok színmintázata a háború végéig válto
zatlan maradt. Az 1938 M. sátorlap-esőgallért hivatalosan a
498.058/2. r. -1939. számú körrendelettel rendszeresítették. (2)
A sátorlap formájában és anyagában követte a monarchiás hagyományokat, eső elleni védőeszközként és sátor
ként lehetett használni (3-6. ábra). Noha esőköpenyként
előbb-utóbb átázott, főleg azokon a helyeken, ahol a sátor
vászon érintkezett a testfelülettel vagy a felszereléssel,
szél- és hófogóként kitűnően bevált, számtalan, keleti fron
ton készült felvételen láthatunk honvédeket felöltött sátorlap-esőgallérral. Sátor építésénél sátortámaszul a puska
(feltűzött szuronnyal) szolgált, a korábbi fa sátorcövekek
helyett pedig korszenű alumínium sátorcövekeket rendsze
resítettek.

A sátorlap-esőgallér csak egyik oldalán volt terepszínű,
nem úgy, mint a német sátorlapok, melyeknek mindkét ol
dala tereptarka volt, és két fő változata létezett, egy zölde
sebb és egy barnásabb összhatású, de ez a különbözés
nem szándékosságra, hanem gyártástechnológiai okokra
vezethető vissza, feltehetően két (vagy több) különböző
helyen készült az anyag. Egyes vélekedések szerint a há
ború végén kísérletek folytak egy új színminta bevezeté
sére. Magángyűjteményben található egy vászondarab,
melynek alapanyaga és a hátoldal sárgás színe megegye
zik az 1938 M. sátorlapéval, előoldalán pedig apró foltmin
tás terepszín található. E vászondarab állítólag egy mű
szaki szertári tiszt hagyatékából került elő. Mindenesetre,
amikor a háború után, 1949-ben új sátorlap-esőgallért
rendszeresítettek, az 1938 M. színminta alapján dolgoztak,
csak a kontúros színezést az elmosódott váltotta fel. Az
1938 M. sátorlap az ötvenes évek folyamán kopott ki a
szolgálatból, méghozzá oly sikeresen, hogy - különösen
egy jó állapotú darab - ma már köz- és magángyűjtemé
nyek megbecsült kincse, mert ahhoz képest, hogy száze
zerszám gyártották, már alig maradt belőle.

Felhasznált irodalom
1. G-55. Ideiglenes utasítás (Tervezet) „Hadianyagok
festése” 1. füzet. Rejtőző színfoltos festés, Budapest,
1939. Attila Nyomda Rt.
2. Honvédségi Közlöny, 1940. febr. 1., 3. szám, 54. oldal
és melléklet.
Baczoni Tamás
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Az Sd. Kfz. 181 Pz VI Tiger harckocsi II. rész
(A cikk első része a Haditechnika
1998/2 sz. -ban jelent meg.
Szerk.)
Minden Tigerhez kétféle lánctalp tarto
zott. A szélesebb harctéri változat 725
mm-es, és a keskenyebb, vasúti szállí
tást szolgáló 520 mm-es keskeny lánc

talp. Erre a lánctalpra azért volt szük
ség, hogy az európai vasutaknál alkal
mazott űrszelvényméretek a szállítást
lehetővé tegyék. Ilyen esetben szerel
ték fel a keskeny lánctalpat, de ekkor a
külső két sor futógörgőt minden ten
gelyről, és az oldalsó sárvédőket eltá
volították. Nyílt terepen, úton közleke
déskor, illetve hajón történő szállításkor
a Tigereket a szélesebb, harctéri lánc
talppal szerelték fel. így időt takarítottak
meg a lánccserénél és a harckocsik
rögtön harcba vethetők voltak. A lánc
meghajtása az alváz mellső részében,
a lánchajtó fogaskerekek közvetítésé
vel történt, amely a Henschel cég há
ború előtti fejlesztésű kormányegysé
gén alapult. A meghajtást kombinálták
a nyolcsebességű előválasztós áttétel
lel, ez az új rendszer elviselhető manő
verező képességűvé tette a Tigert. Az
első 495 db Tiger I E harckocsi egy ré
szét a 4,5 m mély vízben való átkelés
re alkalmassá tették, ezt egy levegőszí
vó cső alkalmazásával érték el. Ezt a
megoldást később elvetették és a gáz
lóképesség az eredetileg tervezett 1 ,2
m maradt. A szovjetunióbeli és trópusi
felhasználásra a harckocsit Feifel rend
szerű száraz légszűrő berendezéssel is
ellátták. Ezt a motortér külső, hátsó fa

lára építették és a szűrt levegőt flexibi
lis fémcsővel vezették be a motorba. A
harckocsi rádióantennája bot kivitelben,
jobboldalt a torony mögött a fedőlemez
re került.
A Tiger gyártása nagy gyakorlattal és
gépparkkal rendelkező céget igényelt.
A kasseli „Henschel és Fia” jól ismert
nehéz- és járműipari cég volt, amely
vasúti mozdonyokat és kikötői darukat
gyártott. Ezért a Tiger méretei és töme
ge miatt a cég képes volt a gyártásra.
Nagy tudású és tapasztalaté műszaki
és szakmunkásgárdával rendelkezett,
élén Kurt Arnold főmérnökkel. A harc
kocsi főkonstruktőre Erwin Aders mér
nök, a műszaki tudomány doktora volt,
aki a tervezőirodát is irányította.
A cég szerelőcsarnokai lehetővé tet
ték a harckocsi sorozatgyártását. A Tigernél a cég a nagyobb fődarabokat
maga tervezte gyártani (teknő, torony
stb.), de külső cégekkel is kötöttek
szerződéseket a végső megmunkálás
sal szállított alkatrészek gyártására. A
Tigerek kezelőszemélyzetét is a páncé
los kiképzőiskolákon (Panzerschule)
képezték ki a harckocsi kezelésére. A
Tiger megjelenésével a megelőző kar
bantartás még fontosabb lett, a jól be
tanított és összeszokott személyzet

1. sz. táblázat

Sd. Kfz. 181 Tiger I E gyártási adatai
1942 78 db
1943 649 db
1944 623 db
1945 Összesen: 1350 db
Szériák: 2 db, 30 db, 30 db,
40 db, 200 db, 124 db, 250 db,
490 db, 128 db, 45 db.
Ebből a mennyiségből 84 db parancsnoki
(Befehlswagen) kivitelben épült.
Ez egy rádióval többet hordozott, jelölése: Sd. Kfz.
267+268 Tiger I E.
A kilőtt és sérült járművekből átépítéssel készült a 38
cm-es gránátvetővel felszerelt Mörser (38 cm) Sturmtiger
I E-ből 1944-ben 18 db, 1945-ben 16 db készült, ebből az
első 12 db átépített E kocsi volt. Igen kevés műszakimentő jármű készült Bergepanzer Tiger I E jellel.
Így az összes alvázak száma mintegy 1370 db.

Porsche-Tiger Vk. 4501 (P) gyártási adatai
Jagdpanzer Tiger (P) 8 , 8 cm Elefant
5 db sérült járművet mentő harckocsinak építettek át.
Gyári szám: 150.001-tői 150.091-ig
pár db a 150.100-as sorban.
Szériák: 1 db, 6 db,90 db, ez utóbbiakat
1943. IV. 23 és V. 8 . között adták át.
1942: 2 db prototípus, nem került bevetésre.
1943: 90 db Kurszknál, majd az olasz fronton
bevetve.

Az Sd. Kfz. 186 Jagdtiger gyártása
Rendelve 150 db, L761-es 12, 8 cm-es löveggel.
Gyári szám: 305.001-tői 305.070-ig.
1944: 48 db
1945: 22 db
Összesen 70 db
(1945-ben, I. 16-ig 6 db, l-IV-ig 16 db)

A Tigris B, Königstiger gyártása
1942: 1 db
1943: 2 db
1944:377 db
1945:100
Összesen: 480 db
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2. á b ra : A Tiger I E b e v e té s e lő tt 1 9 4 4-ben (T a m iy a С о.)

3. á b ra : S z e re lé k e k k e l te lje s e n fe ls z e re lt já r m ű v é d e tt k ip u fo g ó d o b o k k a l 1944-es
h a rc o k b a n (T a m iy a С о.)

nemcsak a karbantartást, hanem szin
te minden kisjavítást elvégzett a jármű
vön. A német páncélos katonák egy Ti
gerfibel kézikönyvet kaptak (Tigris
ABC) a harckocsihoz, amely verses, ol
vasmányos formában ismertette meg a
Tigerek személyzetét a harckocsi mű
ködésével. (A H. Guderian által 1943.
augusztus 1-jén engedélyezett D
656/27 jelű Tigerfibel szabályzatról van
szó. - Ez Tiger АВС-nek fordítható. A
szerk.)
A Tiger II. В harckocsi 1944 júniusá
tól kezdődő gyártása, az egyre súlyos
bodó anyaghiány, a háborús és egyéb
tényezők korlátozták a Tiger I E gyártá
sát. A gyártás 1944 áprilisában elérte a
csúcspontot, e hónapban 104 db jármű
gördült ki a gyárból. 1942 júliusától
1944 augusztusáig összesen 1354 dbot gyártottak, amely alatta maradt az
eredetileg tervezett darabszámnak. Az
eredeti prototípust 45 t súlyúra tervez

ték, de részben Hitler javaslataira 15tval többre, azaz 56 t-ra nőtt a harci sú
lya. A gyártása bonyolult és költséges
volt, szállítása nehézkes, de fegyverze
te a korabeli típusok fölé helyezte.
Összehasonlításképpen az amerikaiak
T 26 E (M 26) Pershing harckocsiból
1945-ben hat hónap alatt 1350 db-ot
gyártottak le. Ez mutatja az óriási kü
lönbséget a német és amerikai gyártá
si kapacitás között, az utóbbi javára.
(Az M 26 harckocsiból 1945-46-ban
összesen 2000 db épült, de 1945 máju
sáig alig 200 db került Európába, ez is
főleg kipróbálásra. Jelenléte a hadmű
veleteket semmiben sem befolyásolta.
- A szerk.)
Ahogy a Tigerek gyártása felgyorsult
és a csapatok előtt jó hírnevet szerzett,
a gyártás folyamata egyre tökéletese
dett. Ez Kurt Arnold érdeme volt. Kap
csolatait megőrizte a gyárban kiképzés
ben részesült Tiger-alakulatok tisztjei

vel és legénységével. Harctéri tapasz
talataikat a fejlesztés során folyamato
san felhasználták, sok módosítást vég
rehajtottak, de mindent nem tudtak
megoldani. Problémás volt a jeges és
havas terepen a futógörgők működése,
amit a Tiger II В módosított futóműve
sem oldott meg. Az átlapolt elrende
zésű kerekek közé kerülő, és ott meg
fagyó sár komoly problémákat okozott
a hideg idő beálltával.
Az eredeti 650 LE-s motor helyett
700 LE-st alkalmaztak, és a hajtómű
fejlesztésével a meghajtás is megoldó
dott. Valójában azonban a motor a
járműnek csak elégséges vonóerőt
biztosított (nem volt kellő teljesítményű
motor). Ha nem állt rendelkezésre
megfelelő lánctalpas vontató az üzemképtelenné vált Tiger vontatására, vagy
ha a személyzet egy másik Tigerrel kí
sérelte meg a vontatást kevés ered
ménnyel, akkor számolni kellett a von
tató járműben történő károsodással. A
fejlesztések sok szabványelemet fel
használtak. 1943. év végén a parancs
noki kupolát megváltoztatták.
A Tiger I E-t harctéri kipróbálásra elő
ször az 502-es harckocsiosztály kereté
ben vetették be, 1942. augusztus 29én a leningrádi ostromgyűrűben Mga
térségében. A 4 db harckocsi bevetése
nem járt sikerrel, mert rövid idő után
mindegyik motor- és hajtóműhiba miatt
helyben megsérült, ill. megrongálták.
Ezekből, ha nehezen is, de hármat el
vontattak, a negyediket fel kellett rob
bantani. Később hármat kijavítottak és
ismét hadra fogtak. A kudarc oka az
volt, hogy a bevetés helytelen terepvi
szonyok között történt, amely teljesen
alkalmatlan volt harckocsi alkalmazásá
ra. Ugyanis a terep mocsaras volt, ne
hezen járható, sűrű erdővel borított, és
csak az erdő bevágásaiban lehetett
közlekedni, de csak az egymásután jár
ható nyomon. Ez a jármű titkosságának
az elvesztését okozta. A második beve
tés ismét Leningrád térségében történt
1943. január 16-án az 5. és 6 . munkás
lakónegyed körzetében. Itt egy szovjet
ellentámadás során bevetett pár in
gerből egy találatot kapott, ezért a
visszavonuló németek a senki földjén
hagyták. Az oroszok hamar észrevet
ték, hogy ismeretlen és szokatlan for
májú harckocsiról van szó. Felhívták a
Volhov-front parancsnokságának és
az ott tartózkodó Zsukov marsallnak a
figyelmét, aki azonnal parancsot adott
a harcjármű mindenáron történő zsák
mányolására, és utasítást adott külön
legességének kivizsgálására. Harccso
portot alakítottak és az éj folyamán a
harcjárművet megközelítették. Az ab
ban hátrahagyott robbanótölteteket ha
tástalanították. Az 56 t-s harckocsit
négy könnyű harckocsival, nagy nehéz
séggel és személyi veszteséggel a sa-
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vított Tiger I E harckocsit, amelyhez
még később 3 db-ot ajándékba kapott.
A harckocsik eredeti német festése és
felségjelei megmaradtak. (Német ok
mányok szerint július 22-én további 3
db járművet vasúton elindítottak a ma
gyar alakulatnak, további sorsukról
nincs adat. - A szerk.)
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ját vonalukba vontatták, ott megállapí
tották, hogy a Tigernek nevezett új né
met nehéz harckocsiról van szó. A
szovjetek a zsákmányolt és sérült Tiger
harckocsit nyomban a kipróbálási te
repre szállították lőkísérletek céljából,
így a kurszki csatáig eltelt fél év alatt
volt idejük a harcjármű sebezhető pont
jait megtalálni. Joggal említi Guderian a
könyvében, hogy az oroszok túl korán
jutottak az új harckocsi értékes adatai
hoz.
A Tiger E első nagyobb számú beve
tése a Panther-ekkel együtt, 1943 nya
rán a kurszki csatában történt. (Itt Klu
ge tábornagy hadseregcsoportjánál az
503. nehéz harckocsiosztály 45 db, a
Mannstein tábornagy hadseregcsoport
jánál az 505. nehéz harckocsiosztály
101 db Tiger I E harckocsival rendelke
zett. Ide volt beosztva még a 90. harckocsivadász-osztály 90 db Ferdinand
járművel. - A szerk.)
A jelentések szerint a kurszki beveté
seknél legalább 7 Tiger nagyon ered
ményesen működött, ami jól kiképzett
és jól összeszokott személyzetet felté
telez. Nem véletlen, hogy a páncélos
fegyvernem 80 éves fennállása alatt a
II. világháború legsikeresebb harckocsi
parancsnoka Michael Wittmann páncé
los főhadnagy (Ostuf) volt, Tiger I E
harckocsijával. 1943-ban Kurszknál
személyzetével 30 db szovjet, 1944
nyarán, Normandiában bevetve, egy
más után 27 angol harckocsit lőtt ki, ez
zel kiérdemelte az egyik legmagasabb
német kitüntetést, a Vaskereszt Lovag
keresztjét a tölgyfalombbal és kardok
kal. Két hónappal később telitalálatot
kapott. Tiger I harckocsijában halt hősi
halált teljes kezelőszemélyzetével
együtt.
Magyar vonatkozásban az első kap
csolat 1943-ban történt ezzel a jármű
vel, amikor 2 magyar műszaki harcko
csi-javítószakaszt vezényeltek ki Fran
ciaországba, a szovjet frontról vasúton
odaszállított, kilőtt harckocsik javítása
segítésére. A többi típuson kívül a ma
gyarok Tiger l-et is javítottak és a Zim-

A szovjet fronton 1944-ben nagyobb
számban megjelenő Tiger I E az év
első négy hónapja alatt a kilőtt harcko
csik 25%-át küzdötte le. Szervezés
szerint szd zlj., osztály alakulatban ke
rültek bevetésre. Egy Tiger zászlóalj 1
törzsszázadból, plusz 4 századból,
összesen 5 századból állt. A század
három 3 db harckocsiból álló szakasz
ból állt, azaz kiegészítéssel a zlj.
merit bevonat réteget is alkalmazták.
összesen 59 db harckocsival rendelke
1944 májusában a Magyar Királyi Hon zett. E szervezés a nagy veszteségek
védség a Kárpátok előterében harcoló
és harckocsik hiánya miatt később
3. páncélos ezrede kilőtt Túrán harcko már nem volt tartható. A Tiger I E-vel
csijainak pótlására kapott 1 0 db nagyja esetenként már harci egységeket is
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megerősítettek, harccsoportokat (Kampf
gruppe) is alakítottak. 1944-ben össze
sen 16 Tiger I E-vel felszerelt páncélos
osztály létezett. Hitler a Tigerek beveté
sénél egyszerre csak pár tucat alkal
mazását tartotta célszerűnek, mond
ván, hogy ezeknek mindent felmorzso
ló, nagy tűzerejű köteléket kell képez
niük.
A Tiger I E ágyúját binokuláris T2F9
lövegirányzékkal látták el, ehhez az
ágyúpajzson oldalt két célzó furatot al
kalmaztak. A kipufogócsöveket többfé
le kivitelű fém lemezburkolattal vették
körül a jobb hűtés és hővédelem érde
kében. A harckocsiteknő függőleges
páncéllemezeit és tornyát mágneses
tapadóaknák elleni, ún. „Zimmerit”
védőbevonattal látták el. Megemlíthető
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az elöl két oldalt lévő Bosch lámpa
helyett a homlokpáncél közepén egy
darab hasonló lámpa alkalmazása. A
harckocsi bal hátsó végén volt felsze
relve - mint minden német gépjármű
nél - az elektromos zárófény lámpa.
Összegzésként megállapítható, hogy
a német hadvezetés 1942-ben kísérel
te meg először a nyomasztó szovjet
harckocsifölényt kiegyenlíteni. Azonban
a folyamatosan megjelenő és nagy tűz
erejű IS z-1; ISz-2 és T-34/85 harcko
csik a Tiger I E fölényét ellensúlyozták.
1943 nyarán a német haderő (Heer)
vezetése megállapította, hogy a harc
kocsiveszteségek jelentős részét mű
szaki hibák és egyéb sérülések okoz
ták. Nem utolsósorban a gyors szovjet
előnyomulás folytán a sérült harckocsik

az ellenség kezére kerültek, nem volt
mit javítani. A megelőző karbantartás
szűkössége a harckocsik nagy igénybevétele miatt a leromlott állapotot
csak fokozta. A háború vége felé
(1944-45) a szövetségesek nyomasztó
légi fölénye a nyugati fronton a harcko
csikötelékek bevetését nagyon megne
hezítette, úgyszólván éjjeli menetekre
korlátozta mozgásukat. A harckocsi al
kalmazásakor a gyalogság és páncélo
sok együttműködése elengedhetetlenül
fontos, amit alig tudtak megvalósítani.
A németek a harckocsik alkalmazásá
val, főleg 1944-45-ben, sok esetben a
tüzérséget pótolták, a sebezhető szár
nyakon elsősorban a gyalogságot he
lyettesítették. A korábbi hadjáratokhoz
képest a Tiger I E támadószerepe is

A 8,8 cm KwK 36 (L/56) harckocsiágyú teljesítménye

2. sz. táblázat

Gránáttípus

8,8 cm PzGr 39

8,8 cm PzGr40

8,8 cm HIGr 39

Lövedéktömeg (kg)
V0 (m/s)
Átütési
teljesítmény (mm)
(90° becsapódási
szög mellett)

10,16
810

7,50
930

7,65
600

111

156

90

500 m-ről

100
92
84

140
125
110

90
90
90

1000 m-ről
1500 m-ről
2000 m-ről

Távolság

_
—

Páncélátütési adatok ellenséges harckocsik ellen
Tiger I 8 , 8 cm-es KwK 36 L/56 löveggel, képes leküzdeni

3. sz. táblázat

Típus

Cromwell

Churchill

Sherman A2

Sherman A4

T-34/85

JSZ-122

Lövege
Homlok, torony
palást
vezető
homloklemeze
orr
Oldal, torony
nyak
test
Hátul, torony
test

75 mm М3
2000 m
2700 m
3500 m

75 mm М3
1700 m
1400 m
1300 m

75 mm М3
1800 m
200 m
800 m

76 mm M1A1
1800 m
200 m
800 m

85 mm Sz 53
1400 m
400 m
100 m

122
100
100
100

2500 m
3400 m
+3500 m
3500 m
+3500 m
+3500 m

1100 m
1700 m
3000 m
3000 m
2600 m
+3500 m

2100 m
+3500 m
+3500 m
3500 m
+3500 m
+3500 m

2100 m
+3500 m
+3500 m
+3500 m
+3500 m
+3500 m

100 m
2200 m
2100 m
+3500 m
3200 m
2100 m

300 m
1000 m
1000 m
1500 m
100 m
300 m

megváltozott, a visszavonulás során
védelmi feladatot is ellátott, ha kellett,
sok esetben fedezékből. A Tiger I E
külső méretei és a hidakhoz viszonyí
tott tömege nagy volt, a vasúti szállítás
külön lánctalpat igényelt. Elégtelen volt
a teljesítmény/tömeg arány 10,6-11,5
LE/t tényező, amely mutatja a nedves,
süppedős terepen való menetnehézsé
geket, a vonóerő minimális volt, külön
többletteljesítményt a motor nem tudott
leadni. Szokatlanul merőleges páncél
zata, az 56 t tömegből eredő nehéz
kessége, illetve taktikai igényeket nem
kielégítő mozgása ellenére a nagy tel
jesítményű 8 , 8 cm-es L/56 KwK
(Kampfwagen Kannone) ágyú alkalma
zásával a jól összeszokott kezelőle
génység és parancsnok kezében félel
metes harcjármű volt. A maga idejében
a Tiger I E az összes szövetséges
harckocsi páncélzatát át tudta lőni, jó
részt azok lőtávolán kívülről. Egyetlen
német harckocsi sem okozott a szövet
séges frontokon olyan mély lélektani
hatást és szerzett olyan hírnevet, mint
a Tiger I E.

A Tiger I E festése 1942-ben német
tankszürke (panzergrau), 1943-ban Af
rikában sivatagi homokszínű, Tunéziá
ban német olajzöld is volt. 1943. febru
ártól a szabványszín egységesen, min
den harctéren homoksárga lett, had
színtér szerinti ráfestéssel. 1944. no
vembertől az alkalmazott színekkel
visszapöttyözött „leshely” mintázat,
1945. januártól ismét szürke volt a fes
tés színe. Többféle vörösbarna és zöld
álcázó festést is alkalmaztak. Télen kí
vülről részben vagy teljesen fehérre
festették a harckocsit. Belülről fehérre
volt festve.
Felségjel a német egyenes szárú ke
reszt (Balkenreuz) volt.
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Űrtevékenység

A Venture Star
1993 májusában egy NASA által kiadott jelentés leszögezi:
ha a NASA továbbra is meg akarja őrizni vezető szerepét
az űrszállító-rendszerek nemzetközi piacán, akkor igen
sürgető az Amerikai Egyesült Államok számára, hogy kifej
lesszen egy újrafelhasználható, egyfokozatú (SSTO RLV)
hordozóeszközt. Ennek a gondolatnak a szellemében in
dult be 1995-ben egy háromfázisú, magánfejlesztésű prog
ram, melynek végeredménye az újrafelhasználható Ven
ture Star (Merész Csillag) űrrepülőgép lesz - valamikor a
jövő század első éveiben.

Első fázis: 1995. május-1996. június
Habár az 1. fázis koncepcióját és felügyeletét az Egyesült
Államok kormánya karolta fel - mint a program megalko
tója és vezetője - , a kivitelezők az USA űripari vállalatai
lesznek.
A kivitelezés magában foglalja a koncepció fejlesztését,
a technológiai demonstrációt és a gazdasági háttér meg
szervezését.
Ebben a fázisban három, űrrepüléssel foglalkozó vállalat
készített el egy-egy részletesen kidolgozott tervet az újge
nerációs, ember-vezette űreszköz kifejlesztésére vonatko
zóan. Ezek a vállalatok a következők: A Lockheed Martin
(Palmdale, California), a McNonnell Douglas (Huntington
Beach, California) és a Rockwell International (Downey,
California).
A NASA 1996. április 1-jén közzétette a 2. fázisra vonat
kozó együttműködési szerződéstervezetet a három elsőd
leges versenytárs részére. Ezt követően a felsorolt vállala
tok 1996. május 13-án eljuttatták a NASA-hoz saját elkép
zeléseiket a 2. fázisról. Valamennyi tervet CD-ROM-on tá
rolták. Ez a módszer lehetővé tette a NASA munkatársai
számára, hogy már az eredeti dokumentumokból végez
hessenek költségbecsléseket. Ennek köszönhetően a 2.
fázis kivitelezésének megindítására vonatkozó tervezési lé
péseket „papírmentesen” végezték.

Második fázis: 1996. július—1999. március 1.
A 2. fázis a tervek demonstrálására szolgál - az űripar ve
zetése alatt. A költségeket az Egyesült Államok és a
szerződő fél állja. A 2. fázis felöleli a repülési teszteket, a
földi próbákat, a technológiai fejlesztéseket, a megrendelők
és a költségeket viselők fejlesztéseit.
1996.
július 1-jén megszületett a döntés a 2. fázis kivite
lezőjére vonatkozóan, s ez a Lockheed Martin vállalatnak
kedvezett. A megvalósítás helyszíneként a Kaliforniában
található híres palmdale-i Skunk Works-t jelölték ki. A hiva
talos döntést másnap az alelnök, AI Gore jelentette be saj
tókonferencia keretében.
A Lockheed Martin ajánlata egy lineáris rakétahajtómű
vel felszerelt, függőleges helyzetből startoló és vízszinte
sen leszálló hordozóeszközre vonatkozik. A vízszintes le
szállás szükségessé teszi a horizontális menőverezőképességet és a hasznos teher hasonló módon való elhelye
zését. A hasznos teher a hordozóeszköz középső részén
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egy konténerben kap helyet. Habár a teljesen kifejlesztett
űrhajó asztronautákkal repül majd, az űrhajósok sokkal in
kább utasok lesznek, mintsem pilóták. A tervezet a „Ven
ture Star” nevet kapta.
A Lockheed Martin szerződésben vállalta, hogy a 2. fá
zis végrehajtása során megépít egy 53%-os léptékű mo
dellt, mely ugyanazokat a technikai megoldásokat tartal
mazza majd, mint a teljes méretű Venture Star. A kicsinyí
tett hordozóeszköz az X-33 ATD (Fejlett-Technológia De
monstrátor) nevet viseli. Az X-33-nak az első kísérleti re
pülést legkésőbb 1999. március 1-jéig meg kell tennie. Ezt
követően 10-15 repülési teszt következik majd 1999 de
cemberéig.

Harmadik fázis: 2000-2004 és azt követően
A 3. fázis magában foglalja az űripar vezette és a beru
házó által finanszírozott fejlesztéseket, valamint a teljes
léptékű Venture Star működtetését. Tartalmazza az újrafel
használható hordozóeszköz magántársaság által történő
kifejlesztését és megépítését, valamint kereskedelmi célú
működtetését.

A Venture Star
A Lockheed Martin már 1965 óta folyamatosan tanulmá
nyozza egy egyfokozatú hordozóeszköz megvalósíthatósá
gé:
ónban az elkövetkezendő években bekövetkezett, a
mpozitanyagok előállítása terén létrejött fejleszI még a jelenlegi űrrepülőgép koncepciójának
. sa is csak a „megvalósíthatatlan álmok” kategó
riájába tartozott volna.
nIASA 1993-ban felhívást tett közzé egy újrafelhasz
nálható hordozóeszköz kifejlesztési követelményeiről. Eh
hez igazodva a Lockheed összeállított egy több pontból
álló kívánságlistát útmutatásul saját mérnökei számára. Ez
a lista az alábbi pontokat foglalta magában:
- A hordozóeszköz szerkezetét és tömegét úgy kell
megtervezni, hogy az jól használható legyen a világűrben;
- a hordozóeszköz szerkezeti tömege ne haladja meg a
teljes tömeg 1 0 %-át (szerkezeti tömeg + hasznos teher +
hajtóanyag);
- nagy fajlagos impulzus;
- a tömegéhez képest nagy tolóerővel rendelkező raké
tahajtómű;
- megbízható stabilitás a teljes sebességtartományban
és a hajtóművek bármilyen fajta működtetése mellett;
- a hőingadozásokat elviselő, a visszatéréskor jelent
kező termodinamikai hatásoknak ellenálló, nem túlságosan
felmelegedő, nem sérülékeny, megbízható, újrafelhasznál
ható hővédő pajzs.
Az Egyesült Államok által a jövőben működtetett újrafel
használható hordozóeszközzel szemben támasztott igények
felbecslése vezetett arra a következtetésre, hogy mintegy
661 felbocsátásra lesz szükség 1998 és 2020 között. Ez volt
az alapállás a kívánalmak megfogalmazása terén, mely az
új hordozóeszköz leendő kapacitását meghatározta.
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A Venture Star képes lesz 4536 kg-os terhet geostacionárius átmeneti pályára felbocsátani. További rakétafoko
zat használatával növelhető ez az érték. Az alacsony föld
körüli pályára állítható hasznos tömeg 226-18 144 kg tar
tományba esik, és 11 340 kg hasznos teher juttatható fel a
majdan megépítendő Nemzetközi Űrállomáshoz.

A Venture Star-tervezet
Amikor az Egyesült Államokban legelőször kezdtek el fog
lalkozni az ember világűrbe küldésének lehetőségével, már
akkor jó néhány mérnök azon az állásponton volt, hogy az
űrhajó alakjának egy félbevágott kúpéhoz kell hasonlítania.
A különböző tanulmányok bebizonyították, hogy az ilyen
alakú test elegendő felhajtóerőt ad az űreszköz számára,
így az képes biztonságban levitorlázni az atmoszférán át már pusztán az alakja és a kiképzése is lehetővé teszi ezt
számára - szárnyak használata nélkül is. A hasonló mó
don viselkedő formákat „emelő testeknek” nevezték. A
visszatéréskor jelentkező hőhatás kivédésére a félkúp
alakú szerkezet csúcsát lekerekítették és hővédő pajzzsal
látták el. Kisméretű vezérsíkokat szereltek rá, hogy fenn
tartsák a test körül áramló levegő áramlási profilját. Ezek a
vezérsíkok nem termelnek felhajtóerőt. 1960 óta a NASA
nyolc különböző repülőtestet fejlesztett ki és vizsgált meg
a gyakorlatban is, összesen 225 repülési teszt során. Va
lamennyi repülést abban az időben részletesen dokumen
tálták.
A Venture Star koncepciója visszatér az „emelő test” el
képzelésekhez; oly módon tesz szert felhajtóerőre az at
moszférán való átrepülés közben, úgy menőverezik és úgy
száll le vízszintesen, hogy nem rendelkezik szárnyakkal.
Modern, kistömegű kompozitanyagokat használnak a
hordozóeszköz megépítéséhez.
A Venture Star alakja a Lockheed cég 1990-es évek ele
jén a Nemzetközi Űrállomás számára készített - ún. Mo
dern Emberszállító Visszatérő Egység - tanulmányából
ered. A test delta (ék) formájú lekerekített orr-résszel, sima
széloldali és szélárnyékos felszíni kiképzéssel. A hajtó

anyagtartályok olyan szorosan vannak beillesztve,
amennyire csak lehetséges, a hasznos teher rekesze ezen
tartályok közé simul, a szélárnyékos rész felé nyithatóan. A
hasznos teher rekesze 4,57 m széles és 13,7 m hosszú. A
beépített merevítő szerkezetek - a folyékony oxigén és a
folyékony hidrogén tartálya között elöl, valamint a folyékonyhidrogén-tartály és a lineáris rakétahajtómű mögött
hátul - teszik lehetővé a repülés biztonságos végrehajtá
sát, s a hasznos teher visszajuttatását a Földre. Hét lineá
ris rakétahajtómű-modul integrálódik szorosan a hordozóeszköz farokrészén, szerkezetileg csatlakoztatva az aero
dinamikai kormányzásra használt, azonban az atmoszferi
kus átkelés során felhajtóerőt nem termelő vezérsíkhoz.
Ezek mozgathatók, így oly módon állíthatók be, hogy
visszatéréskor a léglökések a lehető legkisebb felületen ér
jék őket, csökkentve a légellenállást.
A futómű első része a oxigéntartály illesztésénél elhelye
zett orrfutó, ami a jármű hosszanti tengelye mentén, a fa
rokrész irányában húzható be. A két főfutót a két hidrogén
tartály aljára szerelik fel. Ezeket a hordozóeszköz középvo
nala felé lehet behúzni.
A Venture Star teste egy szorosan illeszkedő oxigéntar
tályt tartalmaz az orr-részben, valamint két barázdált fel
színű hidrogéntartályt, amik az oxigéntartálynál kezdődnek,
s a hordozóeszköz két oldalán lefutva a lineáris rakétahaj
tóműveknél végződnek, az űreszköz hátulján. A fő szerke
zeti elemeket ezek a tartályok hordozzák. Található még
egy további hajtóanyagtartály-csoport is az orbitális manő
verező rendszer hajtóműveinek táplálására. Ezeket a tar
tályokat a hasznos teher rekesze alá helyezik el, a lineáris
rakétahajtómű-rendszer előtt.
A hengeres alakú, a hordozóeszköz közepe táján elhe
lyezkedő hasznosteher-rekesz igazodik az űreszköz tenge
lyéhez, a leszálláskor a tömegközéppont is erre a részre ke
rül. A hasznosteher-rekesz oldalait a hidrogéntartályok al
kotják, a belső tartályrendszer az elejét, a hajtóműrendszer
pedig a végét. A hasznosteher-rekesznek két, a szélárnyé
kos oldalra nyíló ajtaja nem tartalmaz szerkezeti elemeket.
Standardizált platformelemekre építik fel a hasznos teher
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berendezéseit a könnyebb kezelhetőség érdekében. A hor
dozóeszköz alsó és felső részén, a vezérsíkokon aerodina
mikai kormányok találhatók. Elhelyezkedésüknek megfe
lelően le és fel, valamint jobbra és balra mozgathatók. Az
aerodinamikai kormányok igen sokféle kombinációban állít
hatók be, ennek megfelelően váltható ki a bólintó, az orsózó
és oldalazó mozgás az atmoszferikus áthaladás közben.
A repülésirányító rendszer elektronikus központja az oxi
géntartály és a hasznosteher-rekesz elülső oldala között
található. Az összes repülési alrendszer az általa vezérelt
berendezésekhez a lehető legközelebb van beépítve
(hasznosteher-rekesz, futóművek rekesze stb.), így mini
malizálható a repülésirányító rendszer leterheltsége a re
pülés során. A repülési fázisok irányítása a Lockheed által
korábban tervezett és működtetett, igen nagy sebességi
tartományban üzemelő repülőszerkezetek terén szerzett
tapasztalataira épül.
A Venture S ta r- alakja ellenére - a jelenleg üzemelő űr
repülőgéphez viszonyítva kevésbé felmelegedve tér vissza
az atmoszférán való átrepülés után. Emiatt lehetővé válik
fémvegyületek használata a hővédő rendszer megépíté
sére.
A hővédő pajzsnak - a hőterhelésnek megfelelően - há
rom fő típusa lesz. A felmelegedésnek leginkább kitett orr
rész nem oxidálódó szén-szén ötvözetből készül majd. A
széloldali részt két összetevőjű fémötvözet védi. A 700 °Cig felmelegedő részek titán—1100 ötvözetből készülnek, a
700-1000 °C-ig hevülő területeken pedig inco-167-et alkal
maznak. A hordozóeszköz viszonylag hűvösen maradó
szélárnyékos részein a már jelenleg is létező szigetelőanyagokból vonnak többrétegű borítást.
A hővédő pajzs egyes összetevőit az elsődleges szerke
zeti elemekhez rögzítik, illetve az elsődleges szerkezethez
illeszkedő rácsozathoz. A rácsozatot úgy alakítják ki, hogy
a repülési profilhoz szorosan nem illeszkedő szerkezeti
elemeket megfelelően burkolva a hordozóeszköz a kívánt
aerodinamikai alakot vegye fel.

A hajtómű
A Venture Star főhajtóműve egy hét modulból álló, szi
vattyú rendszerrel táplált, lineáris rakétahajtómű, melyet a
Rockwell International vállalat rakétahajtómű-részlege fej
lesztett. A hajtómű folyékony oxigént és folyékony hidro
gént éget.
A lineáris rakétahajtómű nyitott a légkör felé. A levegőbe
áramlás automatikus teljesítményszabályozást tesz le
hetővé, miközben a hordozóeszköz áthalad az atmoszfé
rán. Az megvalósítás végső szakaszában lehetővé válik a
tervezők számára, hogy a Venture Star hátsó részét telje
sen kitöltsék a rakétahajtóművekkel anélkül, hogy szükség
lenne nehéz hővédő elemek beépítésére. A nagymértékű
és nehéz fúvókák elhagyása tömegcsökkenést eredmé
nyez, egyben „tiszta” légáramlási körülményeket teremt a
jármű körül a légkörön való áthaladás közben.
A Rockwell már a ‘60-as évek végén elkezdett dolgozni
a lineáris rakétahajtómű tervén, ezt a hajtóművet használ
ták volna eredetileg a jelenleg működtetett űrrepülőgépe
ken. A rakétahajtómű egyes elemei modulárisan, egy
egyenes mentén helyezkednek el, így áll össze a nagymé
retű hajtómű. Ez a hajtómű a legfejlettebb rakétahajtóműkoncepció, melyet még sohasem próbáltak ki repülési tesz
tek alkalmával.
Mindegyik modul különálló egység, a modulok közös 8-10 darab - kis tüzelőtérrel rendelkeznek, valamennyiüket
egy osztott turbószivattyú táplálja. A tüzelőanyag-betöltés
egyenletesen szabályozott, végig - a Venture Star hátsó
részéig - az égéstér teljes hossza mentén. Mivel nincse
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A különböző hordozórendszerek összehasonlítása
A rendszer neve:
Hosszúság:
Szélesség:
Teljes tömeg:
Üzemanyag:

Ursikló Venture Star X-33
20,7 m
56 m
39 m
23,7 m
30,7 m
39 m
2041,2 t
991,5 t
123,8 t
Folyékony Folyékony
Folyékony
hidrogén
hidrogén hidrogén
és oxigén
és
és
oxigén oxigén
+ szilárd
gyorsítórakéták

Az üzemanyag tömege:
1725 t
Üres tömeg:
269,4 t
Hajtómű:
2 SRB + 3 SSME

875t
89,3 t
Bells
Lineáris
rakétahajtómű

Tolóerő a start pillanatában:
Maximális sebesség:
Hasznos teher
185 km/28,5 fokra
Rakodótér mérete:

95,7 t
28,7 t

Lineáris
rakétahaj
tómű
2903 t
1365,3 t
185,9 t
Orbitális Orbitális Mach 15+
pálya
pálya

23,1 t
2 6 ,7 1
4,57x18,2 m 4,57x13,7 m
1,52x3,04 m

Lockheed - Martin

nek nagyméretű fúvókák, az égésgázok akadály nélkül tá
gulhatnak ki a szabadban - a jármű belsejében uralkodó
légnyomásnak megfelelő mértékben.
Kis magasságon a kiáramló égésgázok tágulásának
mértéke - a külső légnyomás miatt - korlátozott. A magas
ság növekedésével az égéstér belső nyomása csökken,
így a kiáramló égéstermékek tágulásának mértéke, vala
mint irányultságának szöge kezd az optimális értékhez kö
zelíteni. Nagy magasságokon a turbószivattyú szerepe vá
lik fontossá az áramlási kép fenntartásában, a szivattyú rá
adásul tolóerőt is nyújt.
Az emelkedés során bizonyos korrekciós működések
válhatnak szükségessé, ezeket a hajtóművet felépítő mo
dulok egyes elemei differenciáltan hajtják végre. Ezt úgy
érik el, hogy a hajtóműrendszer egységeiben szelepeket
helyeznek el a turbószivattyú beáramlónyílása és az égés
tér közé. Nem található semmiféle olyan súlyos nyomáski
egyenlítő berendezés az áramlások vezérlésére, mint ami-

lyenek a jelenlegi rakétarendszerekben használatosak.
Az 1971-72-ben tesztelt lineáris rakétahajtómű 3 m
hosszú és 3 m széles volt. Belső tere 2,4 m-ről 1 ,8 m-re
keskenyedett a hajtómű hossza mentén, a tetejétől az aljá
ig. Összesen 73 statikus tesztet végeztek el, mindössze
sen több mint 4000 másodpercig működött maximális tel
jesítménnyel. Három kísérlet hosszabb volt 500 másod
percnél. A tesztek azt mutatták, hogy a hajtómű 90 700 kg
tolóerőt ad tengerszinten, s 115 700-at világűri körülmé
nyek között, 84 kg/cm tüzelőtérnyomás mellett. A próbák
kiváló eredménnyel zárultak.
1996 tavaszán a Rockwell hozzáfogott egy 13 tesztből
álló sorozathoz a lineáris rakétahajtómű kísérleti példányá
val (LARSE). Ezek a tesztek az egy a tízhez méretarányú,
a Lockheed „emelő testjeihez” képest fele nagyságú, a
Lockheed SR-71 Blackbird repülőgépének hátára erősített
modellel történtek. A lineáris rakétahajtómű a kísérleti repü
lés közben 317 kg-os tolóerőt adott le. A teszteket úgy ál
lították össze, hogy megfigyelhessék a hajtómű keltette
légörvények viselkedését és a kormányzás hatékonyságát
háromszoros hangsebességig.

A X-33 dem onstrátor
Miután a döntés megszületett az új hordozóeszköz kifej
lesztéséről, a Lockheed Martinnak most már az a feladata,
hogy alvállalkozóival együttműködésben bebizonyítsa,
hogy a Venture Sfar-tervezet megvalósítható.
Ennek egyik fő állomása az 53%-os méretarányú modell
-je le n le g - X -33 ATD (Advanced Technológia Demonst
r a to r Fejlett Technológia Demonstrátor) néven ismert megépítése és tesztelése. Alakja hasonló lesz a később
megépítendő Venture Star-éhoz, az X -3 3 azonban csak
két lineáris rakétahajtóművet használ a szuborbitális ma
gasságra (92 km) való felemelkedéshez és a 15-szörös

hangsebesség eléréséhez. Habár az X-33 egy 1,52x3,04
méter nagyságú hasznosteher-rekesszel rendelkezik, nem
fog semmiféle tudományos terhet szállítani a repülési pró
bák során.
Az X -33 ATD 10-15 kísérletből álló repülésből tesztsoro
zatot hajt végre 1999. március 1. és 1999. december kö
zött, előkészítve az utat a teljes méretű Venture Starral
kezdődő repülési próbáknak a következő évszázad elején.
A tesztek során az X -3 3 demonstrálja a kulcstechnoló
giákat, a működtetést, a repülési tervek elkészítését, az irá
nyítást és a vezérlést, a karbantartási és üzemeltetési eljá
rásokat, az egyfokozatú hordozóeszköz pályára juttatásá
nak és visszatérésének fázisait, a hagyományos kifutópá
lyára történő leszállást, valamint a hajtás nélküli visszaté
rés képességét a kiindulási pontra - egy igen összetett
hordozóeszköz által.
Miközben jelenleg az amerikai űrrepülőgép-rendszer ké
szül a Nemzetközi Űrállomás elemeinek pályára juttatá
sára, az amerikai űripar képviselői már a jövőbe tekintenek,
az űrrepülőgép-rendszer felváltására.
A Lockheed Martin alelnöke és gyártási igazgatója,
Norman R. Augustine elmondta: „Valamennyien nagyon
izgatottak vagyunk a csúcstechnológia alkalmazása je 
lentette kihívás miatt, és hogy megoldhassuk az üzleti
problémákat, azaz drámai mértékben csökkentsük a
hasznos teher feljuttatásának költségeit a világűrbe. Ez
hatalmas lehetőség és egyben óriási esély, hogy forra
dalmasítsuk az űrszállítást, és Amerika űrszállító kapaci
tását egy új korszakba vezessük.”

(John Catchpole: Venture Star.-Spaceflight, 1997.február)
Fordította: Aranyi László

A honvédelem négy éve
Az utóbbi négy év nem kevesebb változást hozott a Magyar Honvédség életében, mint
a megelőző négy év, amelynek végén napvilágot látott az „A honvédelem négy éve 1990-1994“ című kötet a Zrínyi Kiadó gondozásában.
E - talán sorozattá nemesedő - második kötet célja a változások és azok
megítélésének rögzítése oly módon, hogy a kiadvány forrásértékűnek számítson mind
napjainkban mind később, évtizedek, évszázadok múltán is. A mű követi az első kötet
felépítését, de - természetesen kiegészül a meghatározó töténésekkel és azok
értékelésével, forrásokat adva ezzel poliitikusok, újságírók, történészek kezébe. A
kötethez a köszöntőt Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke, a fegyveres erők
főparancsnoka, a bevezetőt pedig Keleti György honvédelmi miniszter írta.
Zrínyi Kiadó, 1998. 232 oldal 1450 Ft._________________________________________

A szabadságharc katonai története
Pákozdtól-Világosig (1848-1849)
A Zrínyi Kiadó az 1948/49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmából megjelenő kötetében nem
zetünk e dicső korszakának katonai eseményeit mutatja be olvasóinak. Szerkesztette: Dr. Bona Gábor, a Hadtör
téneti Intézet igazgatója. A kötet első részében olyan eddig kevésbé publikált területekkel ismerkedhetünk meg,
mint a császári-királyi hadsereg magyar alakulatainak fegyvernemei, létszáma, elhelyezkedése a birodalom terüle
tén, vagy az áprilisi törvények hadügyi rendelkezései a hadügyminisztérium és a katonai közigazgatás erejét alkotó
nemzetőrséget és a honvédséget, annak hadfelszerelését és a kormánybiztosi rendszert.
A tanulmányok a szerb délvidéki hadműveletek és a horvátországi csapatok támadásától az erdélyi, a tavaszi és
nyári hadjáratokon át a fegyverletételig végigkísérik a szabadságharc katonai eseményeit. A kötetet a
szabadságharc utáni megtorlás és a magyar katonai emigráció bemutatásával örök emléket állít azoknak, akik
életüket áldozták nemzeti függetlenségünkért.
Zrínyi Kiadó, 287 oldal 1998. 998 Ft.
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Hazai Tükör

Az 57 mm-es Sz-60-as könnyű légvédelmi ágyú
Az először 1950-ben bemutatott és azóta is széles körben
alkalmazott 57 mm-es Sz-60-as könnyű légvédelmi ágyút
L. V. Loktev tervezte a német Type 58 55 mm-es L/70.7
légvédelmi ágyú alapján. Ezzel a típussal váltották le a ko
rábbi 37 mm-es M1939-es légvédelmi ágyút.
Az 57 mm-es Sz-60-as ágyú a könnyű légvédelmi tüzér
ség fegyvere. A löveg lőelemképző adatai alapján 6000 men, automata irányzókkal pedig 5500 m-en belül képes az
ellenséges légi célok leküzdésére. Az ágyúval lehetséges
földi célokra (pl. harckocsira) is tüzelni.
A légi célokra történő tüzelést ütegkötelékben hajtják
végre, amikor is a lövegeket (ütegenként 6 vagy 8 ) a lő
elemképző vagy a lövegekre felszerelt automata irányzók
vezérli. Lőelemképzővel és rádiólokátorral a tüzelőállásból
nem látható légi célokra is lehet tüzelni. Kezdetben az üteg
lövegei PUAZO-5 lőelemképzővel és SzON-9 lokátorral
voltak összekapcsolva, ezeket később PUAZO-6/60-as
lőelemképzővel és E-frekvenciasávban működő SzON-9A
(NATO-név: Fire Can) lokátorral cserélték le. Magyarorszá
gon a 60-as években a Gamma Művek által gyártott
E-2BD lőelemképzővel alkalmazták. Napjainkban már
megtalálhatók a lőelemképzővel kombinált lokátorok is.
Az 57 mm-es Sz-60-as légvédelmi ágyú önműködő,
azaz a tüzelés végrehajtásához szükséges valamennyi
műveletet a hátrasiklási energia felhasználásával, önmű
ködően végzi. Az ágyú szerkezete egyes lövések, illetve
rövid és hosszú sorozatok leadását egyaránt lehetővé
teszi. A különböző tüzelési módokban leadható lövések
számát a cső felmelegedése korlátozza. Általában a tüze
lés addig folytatható, amíg a cső hőmérséklete a 400 °C-t
el nem éri (kb. 40-50 lövésből álló sorozat). A cső túlmelegedése esetén külön hűtőberendezést alkalmaznak, amely
a csővet 3-4 perc alatt 80-100 °C-ra hűti le. Hűtőfolyadék
ként általában vizet használnak.
Tüzelésnél az alábbi irányzási módok alkalmazhatók:
- automatikus irányzás: az ágyú fő irányzási módja - eb
ben az esetben a hajtóműveket a lőelemképző vezérli;
- félautomatikus irányzás: a hajtóműveket a félautoma
tikus irányzás műszerei vezérlik nullindikátorok segítségé-
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A löveg főbb szerkezeti egységei

4. ábra: Kikonzerválás után

Az ágyúcső nagy szilárdságú acélból készült, egyfalú, huzagolt (állandó menetemelkedésű). A cső és a csőfar egy
darabból készült. A rugós helyretolót a csőre szerelték. A
cső torkolati részén - a hátrasiklási energia csökkentésére
- csőszájfék található, amelynek oldalfalain a furatok a
csőtengelyre merőlegesen helyezkednek el.
A bölcsőben helyezkedik el a hosszirányban mozgó du
gattyús zár. A bölcső szögletes láda alakú öntvény. Az el
sütőszerkezetet, amely lábítós- és önműködő elsütőszer
kezetből áll, a bölcsőtestre szerelték.
A lőszerek adogatása oldalról, központosán és folyama
tosan történik töltőléc segítségével. Egy töltőlécbe 4 lőszer
helyezhető. Az adogató a bölcső bal oldalán helyezkedik
el. Az adogatóban tűzmegszakítót helyeztek el, amely
önműködően megszünteti a tüzelést, amikor az adogató
ban már csak egy lőszer van, de a lőszerekkel teli követ
kező töltőléc behelyezése után önműködően, ismétlés nél
kül folytatódik a tüzelés.
A szabályozórudas, kiegyenlítővel és előresiklás-fékdugattyúval ellátott hidraulikus féket a cső alatt helyezték el.
Az erkéllyel szerelt felső lövegtalpon helyezkedik el az
ágyú lengő része, a jobb és bal oldali pajzsfélből álló lövegpajzs, a rugós, lengő és húzó rendszerű kiegyensúlyozó
szerkezet. Ugyanitt kaptak helyet az irányzógépek, az au
tomata irányzék, illetve egyéb elektromos szerelvények. Az
ágyú irányzása történhet kézzel vagy £SzP-57típusú haj
tóművel. Az ESzP-57-es elektromos szinkronkövető haj
tómű az ágyúcső oldal- és függőleges irányú mozgatására
szolgál. A lőelemképzővel történő működtetéskor az ágyú
számára oldalszögben max. 24 °/s, emelkedési szögben
pedig max. 15 °/s irányzási szögsebességet és nagy pon
tosságú egyenletes célkövetést tesz lehetővé.
Automatikus távvezérlésnél az ESzP-57-es elektromos
hajtómű a központi ütegelosztó dobozon keresztül kábelek
kel csatlakozik a lőelemképzőhöz és a rendszer energiael
látását biztosító áramfejlesztőhöz (1. ábra). Minden löveg
irányzásához két elektromos vezérlőcsatorna szolgál,
mind az oldal-, mind az emelkedésiszög-irányú meghajtás
hoz. A központi ütegelosztó doboz alapvetően az áramfej
lesztőnek és a lőelemképzőnek az üteg lövegeivel való
összekapcsolására szolgál.
A felső lövegtalp erkélyén foglalnak helyet tüzelés során
a lövegkezelők.
A mechanikus, szerkesztő típusú lőelemképzős légvé
delmi irányzék* az előretartási szögek, valamint a lőszögek
kidolgozására szolgál, mozgó légi és földi célokra történő
tüzelés esetén. Az irányzékot két fő kezeli.
Az ágyú világítási rendszere a műszerskálák és a tükrös
nézőkék szálkeresztjeinek szükség szerinti megvilágítá
sára szolgál.
Az alsó lövegtalpát a két-két pár kerékből álló mellső és
hátsó futómű hordozza. A futóművek torziós rugózásúak.
Az alsó lövegtalpát hidraulikus emelőszerkezetekkel látták
el, amelyek az ágyú menet- és harchelyzetbe állítását se
gítik. Szükség esetén az ágyúval menethelyzetben (ke
rékről) is tüzelni lehet.

Lőszerek

vei a lőelemképző adatai alapján, vagy a cél beirányzása
a lőelemképzős irányzékkal történik;
- kézi irányzás: a lőelemképző adatai vagy a lőelem
képzős irányzék adatai alapján. A cső mozgatása kézi
irányzógépekkel történik.

Az Sz-60-as légvédelmi ágyúhoz egyesített lőszereket al
kalmaznak. A lőszerek régebben acél-, napjainkban rézhü
vellyel készülnek. Légi célok megsemmisítésére, illetve ön
védelmi célból, élőerőkre és tüzelőállásokra fényjelzős repesz (OR-281 vagy OR-281U), harckocsikra és egyéb
páncélozott eszközökre (1000-1500 m-ig) pedig fényjelzős
páncéltörő lövedéket (BR-281 vagy BR-281U) használ-
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nak. A repeszlövedéket nagy érzékenységű, pillanathatású
gyújtóval szerelték. A gyújtót önmegsemmisítővel látták el.
Az önmegsemmisítő arra szolgál, hogy céltévesztés ese
tén a lőszer a saját csapatokban vagy javakban ne tegyen
kárt. Az OR-281U lőszert nagyobb falvastagsággal gyár
tották, így növelve a lövedék repeszhatását. A fényjelzős
páncéltörő lövedék hatását páncélátütéssel és robbanás
sal fejti ki. A lövedék páncélátütő képessége 1000 m-en
96 mm, 500 m-en 106 mm.
A lőszereket a volt Szovjetunión kívül Magyarországon
és Csehszlovákiában is gyártották.
A löveg menethelyzetből harchelyzetbe vagy visszaállí
tásának ideje 1 - 2 perc.
A löveg kezelőszemélyzete 8 fő (lőelemképzővel való tü
zelés esetén 6 fő).
A löveg vontatására A T-L könnyű lánctalpas vontató, il
letve ZIL-151 (6 x6 ) vagy URAL-375D (6 x6 ) tehergépkocsi
egyaránt alkalmazható.
A volt Szovjetunióban a harckocsi- és a gépesített lö
vészhadosztályok légvédelmi ezredéiben 24-24 darab állt
rendszerben, ezredenként 4 üteg, ütegenként 6 - 6 löveggel.
Alkalmazzák még a haditengerészeti egységeknél is.
Európa, Ázsia, Afrika és Közép-Amerika 36 országában
rendszeresítették.
Hazánkban 1960 óta van rendszerben, jelenleg mintegy
158 darab található a légvédelmi ezredek, illetve légvé
delmi dandárok kötelékében.**
A löveg gyártása befejeződött. A volt Szovjetunión kívül
Magyarország is gyártotta. Kínában gyártott változata a
NORINCO Type-59. Az Sz-60-as önjáró változata, a
ZSzU-57-2 ikercsövű légvédelmi ágyú ugyanolyan ballisz-
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Az Sz-60-as könnyű légvédelmi ágyú harcászati
műszaki adatai:
-

Űrméret:
57 mm
Huzagok száma:
24
A cső hossza:
4390 mm
A löveg tömege menethelyzetben:
4950 kg
A löveg tömege harchelyzetben:
4830 kg
Maximális lőtávolság
függőlegesen:
8800 m
vízszintesen:
12 000 m
- Tűzgyorsaság
elméleti:
100-120 lövés/perc
gyakorlati:
50-70 lövés/perc
- Javadalmazása:
200 db
- Oldalirányzási szögtartomány:
360°
- Magasságirányzási szögtartomány
- kézi irányzáskor:
-2°-87°
- lőelemképzővel félautomatikus
irányzóműszerrel való irányzáskor:0°-87J
- A löveg hossza menethelyzetben:
8600 mm
- A löveg szélessége menethelyzetben:
2054 mm
- A löveg magassága menethelyzetben: 2460 mm
- A löveg magassága harchelyzetben
legnagyobb magassági szögnél:
kb. 6000 mm
- Vontatási sebesség
- műúton:
60 km/h
-föld úto n :
25 km/h
-tere pe n:
15 km/h
- Tüzelési magasság a talajtól
(0° emelkedési szögnél)
1030 mm

tikai tulajdonságokkal rendelkezik, mint az Sz-60-as és
ugyanazt a lőszert használja. Az Sz-60-as lőszerek viszont
nem alkalmazhatóak az 57 mm-es A S z -U -5 7 önjáró pán
céltörő ágyúhoz és az 57 mm-es vontatott páncéltörő
ágyúhoz.
A volt Szovjetunió tagországainak hadseregeiben az
Sz-60-asokat most folyamatosan váltják le az SA -6 Gain
ful és az SA-8 Gecko, önjáró alvázra telepített föld-levegő
osztályú légvédelmi rakétákkal.

8. á b ra : A lö v e g m e n e th e ly z e tb e n a z 19 7 5-ö s d ís z s z e m lé n

* A lőelemképzős irányzékok a cél leküzdéséhez szükséges
előretartási- és lőszöget folyamatosan és önműködően dolgozzák
ki a tükrös nézőkék által alkotott célhelyszögek és a beállított cél
távolságok alapján.
** Amaczi-Bombay-Héjja: A világ hadseregei. Bp. Zrínyi, 1993

Bartha Tibor mk. őrnagy
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Médianap a Légierő Vezérkarnál
A Honvédelmi Minisztérium sajtófőosztálya együttműködve
a MH Légierő Vezérkarral és a TOP GUN c. magazin szer
kesztőségével „Légierő Médianap-ot” szervezett 1998.
március 10-re. A fogadó helyszínre - Szentkirályszabad
jára - a meghívott újságírók és fotóriporterek egy csoport
ját 2 db Mi-17-es helikopter szállította Budaörsről Szentki
rályra.
A 704 oldalszámú M i-1 7 helikoptert Székely György
őrgy. és Bakó Mátyás szds. vezette, fedélzeti technikus
Börötzfi Sándor törm., míg a 705 oldalszámú M i-17 heli
koptert Vaczula Ferenc őrgy. és Gyurkovics Gyula szds.
vezette, fedélzeti technikus Nagy Imre ftörm. volt. A Mi-17eket kísérő M i-8 helikopter oldalszáma 10435, személy
zete pedig Takács István szds., Simon Károly szds., Mol
nár János őrgy.-ból állt. A helikopterrel, busszal és egyéb
járművel érkező vendégeket a szentkirályszabadjai előadó
teremben, Kositzky Attila altábornagy, a MH Légierő Ve
zérkar főnöke és Tőrös István, a TOP GUN főszerkesztője
fogadta. Tőrös István rövid megnyitója után Kositzky altárbornagy ismertette a Légierő Vezérkar felépítését, műkö
dését, jelenlegi feladatát vázolta a várható - 1999. 04. 04.vel a NATO teljes jogú tagságának elérése utáni - felada
tokat.

1. ábra: Az 5531. oldalszámú MiG-21 hisz orr-része

2. ábra: „Csendélet" a szentkirályi repülőtéren
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5. ábra: Szabó László szds., az áttelepült pápai műszaki
állomány parancsnoka és az 5531 oldalszámú MiG-21
bisz repülőgép

6. áb ra : É rd e k lő d ő k a k iá llíto tt re p ü lő g é p e k k ö rü l (előté rb e n a z
5531 o ld a ls z á m ú MiG-21 bisz re p ü lő g é p )

8. á b ra : A z é rd e k lő d é s k ö z é p p o n tjá b a n m é g m in d ig
a Mig-29 re p ü lő g é p á ll

MH
LÉGIERŐ
VEZÉRKAR

7. á b ra : A L é g ie rő V e z é rk a r é p ü le té n e k b e já ra tá n á l

Ezek közé tartozik:
- a nyelvképzés folytatása;
- az új szervezeti felépítés működésének stabilizálása;
- az új légierő doktrína bevezetése;
- A NÁTO-kompatibilis reagálóerők létrehozása;
- reagálóképesség növelése;
- az eszközök és fegyverrendszerek modernizálása (a
gazdaság teherviselő képességének függvényében).
Ezután Tállá István ezredes vezérkarfőnök-helyettes is
mertette az MH repülőcsapatainak rádiótechnikai és légvédelmirakéta-egységeinek tevékenységét a délszláv válság
idején a magyar légtér védelmében. Eszerint 1991-92 ki
élezett időszakában, egy időben naponta 27-32 fő hajózó
teljesített készültségi szolgálatot. 1991-ben 279-szer ren
deltek el első fokú készültséget. 1991-94 között 41 eset
ben történt légsértés és összesen 639 esetben rendeltek el
I. fokot. Vadászrepülőgépek emelésére 181 esetben, míg
helikopterek emelésére 93 esetben került sor. Az összkölt
ség 285 millió forint volt.
A vendégek megtekintették a jelenleg a MH-ban rend
szeresített repülőtechnikai eszközök földi bemutatóját,
amelyen az alábbi típusok szerepeltek.
1 1 -es oldalszámú
5531-es oldalszámú
137-es oldalszámú
1 1 -es oldalszámú
574 oldalszámú
10441-es oldalszámú

MIG-29 repülőgép
MIG-21 bisz repülőgép
L-39 ZO repülőgép
Jak-52 repülőgép
M i-24 helikopter
M i-24 helikopter

10. á b ra : 11 o ld a ls z á m ú Jak-52 o k ta tó g é p

A délutáni program Veszprémben, a Légierő Hadműve
leti Központjának bemutatásával folytatódott. A mintegy 50
m mélységben a föld alatt elterülő objektum tanácstermé
ben Pócsik Árpád ezredes, a HDM-i Központ parancsnoka
fogadta a vendégeket, és ismertette az objektum feladatát,
működését.
A kb. 6600 m2-t elfogalaló Központ 12-72 óra időtartam
között képes autonóm módon feladatát ellátni. A szolgála
tot teljesítők létszáma békeidőben megközelítőleg 1 0 0 fő.
Bemutatta a munkahelyiségeket, s a közeljövőben telepí-
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tésre kerülő, új légtérfigyelő és ellenőrző rendszer (ASOC)
berendezéseinek elhelyezésére kialakított termet. A köz
pontban dolgozó állomány közvetlen módon 2 db vadászrepülőgépet és néhány helikoptert képes azonnal levegőbe
emelni. Elmondta, hogy a légtérsértő azonosíthatatlan ka
tonai légi célokra a tűznyitás joga a mindenkori szolgálatot
teljesítő váltásparancsnok kezében van. Figyelembe véve
egy ilyen esetleges tűznyitás politikai következményeit, cél
szerű lenne ezt a jogot a politikai szférába áthelyezni.
A nap fénypontja - a bemutató repülések végrehajtása szentkirányszabadjai helyszínnel történt. Hideg északias
szél, felhőtlen tiszta kék égbolt várta a repüléseket végre
hajtó pilótákat.
Először Doma Sándor alez. és Torma Béla fhdgy. emel
kedtek Ja/r-52-vel (oldalszám: 11) a levegőbe. Okét Pe-

szeki Zoltán szds. és Muha József szds.-ok követték L-39cel (oldalszám: 137). Веке József alez. MiG-21 bisz-el (ol
dalszám: 5531), Vári Gyula szds. MiG-29-ce\ (oldalszám:
11) repült. A sort Gaál Csaba szds. és Angeli Róbert zls.
M i-24 helikopterrel (oldalszám: 579) történő repülése
zárta.
Ismerve a MH pilótáinak komoly repülésidő problémáit, a
fiúk alaposan kitettek magukért. A nyilvánvalóan kevés,
éves szintű levegőben töltött idő ellenére meg tudták mu
tatni, hogy az általuk vezetett repülőeszköz mit tud, s hogy
a szerkezetet tökéletesnen tudják (még) uralni a szűkös le
hetőségek ellenére is.
Nagy Nándor

Az ötszázadik javított MiG-21
A hazai katonai repülőgéppark ipari
nagyjavításra egyedül alkalmas Pestvi
déki Gépgyár, majd jogutódja, a Dunai
Repülőgépgyár Rt. legutóbb 1995-ben
jubilált. Akkor az 500. javított M i-8-as
helikopter gördült ki a tököli üzem sze
relőcsarnokából. Míg ebben az ötszáz
helikopterben voltak külföldi példányok
is, addig a mostani jubileum keretén
belül ünnepelt ötszáz darab MiG-21-es
mindegyik példánya a magyar légierőn
belül szolgált. Hivatalosan elsőként a
kecskeméti ezred MiG-21 -ese érkezett
250 órás közepes javításra 1965 febru
árjában, bár ezt néhány hónappal meg
előzte egy másik gép, amelyen repesemény sérülését javították közel egy
évig. A kecskeméti alakulat 1965 júniu
sában kapta vissza a nagyjavított re
pülőgépet. Ezt az első M ÍG-21F-13
(74-es típust) további 134 darab korai
változat követte, majd a honi légvéde
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lemben alkalmazott további verziók: a
MiG-21 PF (76 -os típus) - 59 darab, a
MiG-21 U (6 6 -os típus) - 61 db, a
MiG-21 US (6 8 -as és az átmeneti 67es típus) - 41 db, a MiG-21 MF (96-os
típus) - 103 darab és végül a
M iG-21bisz (75A és AP típusok) két
változatának - 1 0 1 példánya. Össze
sen 500 darab, amely nem csak idő
szaki közepes és nagyjavításokat jelen
tett, de például Bendix IFF rendszer be
építését is. Csúcsidőben, a hetvenes
évek közepén, egyszerre több mint 2 0
repülőgép volt a PG üzemeiben. A javí
tásoknak köszönhetően ezek a vadász
gépek újabb 175 150 óra javításközi
üzemidőt kaptak.
A sors úgy hozta, hogy az ötszázadik
javításra került repülőgép egy kétülé
ses oktató példány, a MÍG tervezőiroda
által 69-es típusként bejegyzett
MiG-21 UM repülőgép volt, a hosszú

3. á b ra : A g é p fe s té s e a m ű h e ly b e n

életű huszonegyes család utolsó 1133 példányban gyártott - változata.
Bár a kétüléses M ÍG-21UM átképző/oktató feladatokat szolgál, amire
a nevében szereplő „U”, azaz Ucsebnij
utal, mégis alkalmas másodlagos har
cászati feladatok végrehajtására is. A
szárny alatti felfüggesztési pilonra erő
sített APU-13M1 sínről R~3Sz levegő
levegő rakéta indítható, de ide füg
geszthető az U V -16-57 irányítás nél
küli rakétablokk földi célok elleni táma
dásra, valamint a középső törzstartóra
12,7 mm-es gépágyúkonténer is sze
relhető.
Az utolsó, Magyarország által meg
vásárolt négy MiG-21UM-et 1986 ele
jén szállították le, a taszári ezrednél áll
tak csapatszolgálatba. Az eredeti gyári
számokat felhasználva (516999504,
...505, ...506, ...507), némi átalakítással
kerültek fel a 904, 905, 906, 907 oldal
számok a repülőgépekre. A 905-ös
gépnek, három társához hasonlóan,
több érdekessége van a magyar fegy
veres erőknél szolgált más kétüléses
M iG -21-e s példányokhoz képest.
Ezekbe a tbiliszi gyár által készített
késői példányokba a hagyományos,
egyfőtartós szárnyak helyett már a 75ös biszektől kölcsönvett, kétpilonos
változatot szerelték. Bár a külső pilon
csatlakozási pontjait leplombálták, áta
lakítással elvileg még ezek is felhasz
nálhatók lennének fegyverzet vagy
pótüzemanyag-tartályok felfüggeszté
sére. A négy gép másik látványos sajá
tossága, hogy ezekbe már a kettes
szériás KM -1M üléseket szerelték. A
korábbi, szürke katapultülésekhez ké
pest a „kettesek” - jellegzetes fekete
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színükön kívül - számos belső változ
tatást is tartalmaztak. Az egyik legfon
tosabb, hogy a katapultálás után, az
ülés leválását követően a piropatronok
leoldják a párnázott hátlapot is, amely
korábban földet érésnél több sérülést
okozott. A finn légierőben a bisz-ekét is
ilyen ülésekkel repülték, de nálunk
csak az UM-ekeX szerelték fel velük.

A taszári Kapos Harcászati Vadász
repülő Ezred felszámolásával, 1996ban, a pápai 47. Vadászrepülő Ezred
kapta meg végleg a „kilencszázasokat”.
A Pápáról üzemelő két MiG-21-es
század közül a Sámán század tisztán
kiképző, kétüléses UM gépekkel ren
delkezik, ennek legfiatalabb tagja lett
ez a négy repülőgép. Közülük a 904-es

már megjárta a Dunai Repülőgépgyár
Rt. szerelőcsarnokát 1995 augusztusá
ban. Tavaly szeptember 3-án, tízperces
különbséggel érkeztek meg a tököli be
tonra a „905” és „906” számú gépek az
ipari közepes javítás megkezdésére. A
905-ös gépet eddig az időpontig 885
óra 44 percet üzemeltették és 1672 le
szállást teljesített. Teljes kiszerelés
után a DR Rt. festőüzemében az utolsó
cseppig lemaratták az eredeti orosz te
reptarka festéket. 1997 végére elké
szült a gépek rendszereinek visszasze
relése, majd következtek a rendszer
próbák. Hajtóművezés után, január 29én, Körömi Józseffel és Pinkóczi Jó
zseffel a botkormányoknál, berepülték
a még tiszta fémszínű vadászgépet. A
festőüzemben négynapi munkával ke
rültek fel a szabvány terepfoltozás szí
nei, a több száz felirat és a felségjelek.
A kész repülőgép hatósági átvétele
után, február 27-én, utolsó berepülés
sel ellenőrizték a sárkány és a rendsze
rek hibátlan üzemelését. Az alkalom
hoz illő ünnepi körülmények között
március 9-én Kositzky Attila altábor
nagy, a Magyar Légierő vezérkari főnö
ke vette át, és személyesen repülte át
a pápai bázisra az ötszázadik repülő
gépet. A hátsó ülésben kivételesen
nem az alakulat egyik hajózója ült, ha
nem a vállalkozó szellemű pápai pol
gármester. Természetesen a fáklyás
felszállás után nem maradt el a hagyo
mányos áthúzás és orsó sem, amellyel
a pilóták köszönetét mondtak a Dunai
Repülőgépgyár munkájának.
Idén még várhatóan végrehajtják a
teljes „ráncfelvarrást” a 907 oldalszámú
példányon is. Mivel a jelenlegi állapot
szerint ez a típus már csak néhány évig
üzemel Pápán, és nem tervezik a kor
szerűsítését, elképzelhető, hogy a
„907”-es gép lesz az utolsó és egyben
501. a Dunai Repülőgépgyár által javí
tott MiG-21-es példány.
A cikk elkészítésében nyújtott pótol
hatatlan segítségért köszönetét mon
dok Urbán József műszaki igazgatónak
és Zsák Ferenc üzemvezetőnek, vala
mint a DR Rt. számos munkatársának.

Szekeres Gábor képriportja

A Zrínyi Kiadó könyvei megvásárolhatók a könyvesboltokban,
viszonteladóknak a Zrínyi Kiadónál!
Egyes könyveink különleges árkedvezménnyel kaphatók!
Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B. Levélcím: 1440 Budapest, Pf.: 22
Telefon: 333-9113, 210-0099 • Fax: 114-2432, HM 65-22, HM fax: 72-45
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Képek a C+D ‘97 kiállításról
(A C+D ‘97 kiállításról szóló beszámolónk a Haditechnika
1998/1. számában jelent meg. Itt egyes érdekesebb típu
sok fotóját közöljük. - A szerk.)

A Hadtörténeti Múzeum a C+D kiállításon hagyományo
san szerepeltet valamilyen régebbi haditechnikai eszközt,
amely illeszkedik a kiállítás anyagaihoz. A svéd Landsverk
cég licenciája alapján, az eredeti konstrukció módosításá
val a MÁVAG gyártotta Nimród néven 1940-ben rendsze
resített páncélvadász és légvédelmi gépágyút. A Nimród
az egyetlen páncélozott harcjármű, amely megmaradt a
magyar harckocsigyártás emlékeként. A Nimródot az
oroszországi Kubinkában is lehet látni, több magyar harc
kocsival együtt (Toldi- és Túrán-, valamint Zrínyi-váHoza
tok). A Kubinkában kiállított ZrínyivéI kapcsolatban érde
kességnek számít, hogy az eszközt a svéd gyártmányú
harckocsik között állították ki, jóllehet a magyar MÁVAGembléma is megtalálható rajta.(1 . ábra)
A TKI-t 1950-ben alapították. A cég tevékenységi körébe
a mikrohullámú és digitális átviteltechnika, a különböző ka
tonai elektronikai berendezések, információvédelmi eszkö
zök, valamint ferrites berendezések fejlesztése és előállí
tása tartozik. A kiállításon többek között bemutatta a DSA
1 PLUS típusú TDM analizátor és demultiplexer berende
zést (bal oldalon), amely FSK és PSK modulációjú TDM át
viteli csatornák jeleinek megfigyelésére és felderítésére al
kalmas az 56 kbps-10 Mbps átvitel mellett. A készülék
mind polgári, mind katonai célra alkalmas. A DITEL-03 ké
szülék működési tartománya 56 kbps és 48 Mbps közé
esik. A készülék pont-pont közti összeköttetések, harcá
szati rádióhálók és műholdas összeköttetések felderítésé
re alkalmas.(2 . ábra)
A francia Matra cég Misral légvédelmi kisrakétájának
ATLAS (Advanced Twin Launcher Anti-air Striker - kor
szerű két indítócsöves légvédelmi fegyver) változatát. Az
ATLAS-változat Magyarországon versenytárgyalást nyert.
A fegyverrendszerből több készletet leszállított már Magya
rországnak a francia fél.(3. ábra)
Az orosz pavilonban volt látható a Krizantema többcélú,
önjáró irányított rakétafegyver-rendszer. A fegyvert BMP-3
alvázra építették fel. Az aktív lokátoros önirányítással vagy
félaktív lézeres önirányítással működő, hangsebességnél
gyorsabb páncéltörő rakéta legnagyobb lőtávolsága 6000
m.(4. ábra)

2. á b ra : A T K I DSA 1 típ u sa (Jobbra) é s a DITEL-03
k é s z ü lé k (A. V.)

Az ausztriai Wolfsgrabenben települt CLP Chemicals Han
dels GmbH tisztító, kenő és korrózió elleni védőanyagokat
mutatott be különböző fegyverzettechnikai eszközökhöz.
Ezeken kívül csőtisztító és karbantartó felszereléseket és
környezetvédelmi megoldásokat kínáltak. A képen látható
harckocsilövegcső karbantartásának folyamatát mutatták be.
(5. ábra)
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Kína csak az utóbbi években jelentkezett a nemzetközi
haditechnikai kiállításon. A helyi viszonyoknak megfelelően
több import-export jogú gazdálkodó szervezete van. A kiál
lításon a CPMIEC (China Precision Machinery import and
Export Corp.) képviselte az ázsiai birodalmat. Termékei kö
zé rakétatechikai eszközök, űrtechnikai berendezések, op
tikai, finommechanikai és elektronikai eszközök tartoznak.
A kínai cég - az ismertetők tanúsága szerint - elfogad
megrendeléseket tervrajz szerinti kivitelezésre, részt vállal
közös kutatásban, vegyes vállalatban, kompenzációs ke
reskedelemben stb. A képen egy önjáró légvédelmi rakéta
és egy rakéta-sorozatvető makett mellett a Vanguard nevű
kézi légvédelmi rakéta látható.(6 . ábra)
Az Ericsson gyár MRR (Multi Pole Padio) többfeladatú
rádióberendezés - családját mutatta be (HT, 1997/4.). A
képen a rádióvezérlő végberendezés látható. A végberen
dezés helyet ad az összes interferésznek, illetve a mecha
nikus billentyűzetnek, tartalmazza a titkosító egységeket,
valamint az alfanumerikus szabványosított üzenetek vég
pontjait.^. ábra)
Amaczi Viktor mk. alez.

Víztorony Könyvesbolt
műszaki, katonai, repülési irodalom adás-vétele
1042 B udapest, G eduly u. 1.
T e l.:3 6 9 -1 4 5 0 ,
Fax: 36 (1) 369-0800
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Magyar- amerikai légvédelmi gyakorlat hazánk légterében

1. ábra: AzXMC-130H/P gép a kecskeméti állóhelyen,
gyári szám: 5826

Az előzetesen egyeztetett és kidolgozott tervek alapján
1998. március 12-27. között - a Partnerség a békéért (PfP)
program keretében - „Carpathien Exchange 1998” (Kárpá
ti Tapasztalatcsere) fedőnéven magyar-amerikai közös NA
TO légvédelmi hadgyakorlatot tartottak a Magyar Köztársa
ság légterében. A nagyszabású gyakorlat előkészítése már
a múlt év végén megkezdődött. Az előzetes megbeszélé
sek és egyeztetések Veszprémben, a Légierő Vezérkaránál
és Kecskeméten, a Szentgyörgyi Dezső Harcászati Repülő
ezred bázisán történtek. Az utolsó ilyen jellegű összejöve
tel 1998. február 27-28-án Kecskeméten volt. A feladat
végrehajtására kijelölt alakulatok időben felkészültek.
Az amerikaiak 1998. március 16-án két logisztikai tisztet
(Bradley Powers, Paul Chick) küldtek Kecskemétre, hogy
tegyék meg az előkészületeket a fogadásra és időben ké
szüljenek a logisztikai feladatokra. Az amerikai tisztek 11
db személygépkocsit, illetve mikrobuszt béreltek egy
kecskeméti kölcsönző cégtől a szállítás helyi (reptér és vá
rosi forgalom) bonyolítására. Az amerikai katonákat szállí
tó Herculeseк március 17-én késő délután - hideg, de nap
sütéses időben érkeztek a gyakorlatra. A gépek az angliai
mildenhalli légi támaszpont 352. amerikai speciális hadmű
veleti csoport 7. különleges repülőszázad állományából ér
keztek. Először az MC-130H típusú Hercules - oldalszá
ma: USAF 70023 - szállt le 15 óra 25 perckor, majd 16 óra
28 perckor az XM C-130 H/D Hercules típusú, USAF
95826 oldalszámú repülőgép landolt. A gépek fedélzetén
összesen 46 amerikai katona tartózkodott, ebből 12 fő pi
lóta. Az amerikai gépekből kiszálló katonákat Temesi Ist
ván repülő alezredes, a Légierő Vezérkar repülőfőnök-he
lyettese, Nagy János mérnök alezredes, Téglás László re
pülő alezredes, a kecskeméti alakulat parancsnokhelyette
se és Lázár József okleveles mérnök alezredes, haditech
nikai főnök fogadták.
Ezt követően motoros targonca segítségével azonnal
megkezdték a Herculese к „gyomrának” kiürítését. Az „am-

2. ábra: Az MC-1 ЗОН felderítő gép lokátora, gyári szám: 0023

3. ábra: Az XMC-130H/P Herkules begurul a fogadó
betonra 1998. III. 17-én
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esik” a gépekben - három hatalmas konténerben - külön
böző tartalék alkatrészeket, segédberendezéseket hoztak.
Szintén a fedélzeti „úti csomagban” volt egy db aggregátor
és egy db univerzális ellenőrző gépkocsi. A kimálházással
egy időben kezdték meg magyar üzemanyagtöltő gépko
csikból a gépek feltöltését. A tankolást magyar részről Var
ga Zoltán főtörzsőrmester, a kecskemétiek üzemanyag
szolgálatának tiszthelyettese végezte.
Az egyik gépbe 9000, a másikba 9050 liter Jeta-1 re
pülőpetróleumot töltöttek. A málházás befejezése után
azonnal megkezdődött a gyakorlatra való közvetlen felké
szülés, a különböző egyeztetések végrehajtása.
A C-130 Hercules alaptípusát az 1950-es években állítot
ták hadrendbe. Számos ország légierejében látnak el külön
böző szállítási, deszantolási, felderítési feladatot. Az
MC-130H Hercules már egy korszerűbb változat, 1975-ben
állították csapatszolgálatba. Bármely napszakban és időjárá
si körülmények között képes leszállni. Az MC-130H4. ANIAPQ-170 TFTA típusú leszállító lokátorral, FÜR infravörös ku
tató berendezéssel, megkettőzött magasságmérő rádióloká
torral és INS inerciális navigációs rendszerrel szerelték fel. A
gép alaprendszereihez tartozik még a légi sugárzást érzékelő
passzív és aktív önvédelmi rendszer. A gép hossza 29,78 m,
magassága 11,66 m, fesztávolsága 40,41 m, szárnyfelülete
162,12 m2, felszállótömege 79 400 kg, személyzete 5 fő, 92
teljesen felszerelt harcost vagy 64 ejtőernyős katonát képes
szállítani. Sebesültszállító változatban 74 hordágy, teherszál
lító változatban különböző gépkocsik vagy haditechnikai esz
közök bemálházására, légi szállítására alkalmas.

4. á b ra : A z MC-1 ЗОН K e c s k e m é te n a fo g a d ó b e to n o n
a z é rk e z é s után
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6. á b ra : A z XMC-130H/P m ű s z e rfa lá n a k k ö z é p ré s z e

A gyakorlatra való felkészülés, megbeszélés, törzsmun
ka és a gépek felkészítése március 17. és 23. között tör
tént. A gyakorlat vezetője amerikai részről Dale Nagy re
pülő ezredes, magyar részről pedig Temesi István alezre
des, helyettese Téglás László alezredes volt. A Szentgyörgyi Dezső Harcászati Repülőezred állományából hat re
pülőhajózó (Rácz Zsolt, Németh Gábor alezredesek,
Csurgai István őrnagy, Vári Gyula, Tóth György, Guba Ró
bert századosok) szerepeltek a gyakorlaton és 69 fő egyéb
biztosító, kiszolgáló, repülő-műszaki, repülésirányító vett
még részt a feladat végrehajtásában. A kecskeméti ezred
a 04, 07, 16, 22-es oldalszámú MÍG-29B típusú, egykormányos harci- és a 28-as oldalszámú MÍG-29B kétkormányos kutatógéppel vett részt a gyakorlaton. Tartaléknak a
09-es és 11-es, valamint a 29-es oldalszámú vadászgépe
ket jelölték ki.
A 47. Pápa Harcászati Repülőezredtől március 23-án
reggel települt át Kecskemétre a kijelölt állomány és re
pülőtechnika. A kiszolgáló személyzetet és a tartalék piló
tákat a Bakony Harcihelikopter-ezred 10442 oldalszámú,
M I-8T típusú szállítóhelikoptere vitte át. A gyakorlaton a
pápai ezredtől részt vett pilóták: Sáfár Albert, László Tibor
őrnagyok, Takács Géza, Bálint Attila századosok, valamint
Szabó László százados vezetésével 10 fő repülő-műszaki
tiszt, illetve tiszthelyettes. Áttelepült Kecskemétre a Griff re
pülőszázadtól a 6021 és a 6145 oldalszámú MiG-21 bisz
típusú vadászrepülőgép, tartalékban otthon maradt az
5531 oldalszámú gép.
A Herculeseк 18-án és 19-én kis magasságú repülése-

8. á b ra : A p á p a i k is z o lg á ló -s z e m é ly z e t e g y c s o p o rtja
K e c s k e m é te n a MiG-21 bis -e k e llő tt

két hajtottak végre magyar légtérben, a kijelölt útvonala
kon, és ugyanezeken a napokon a szolnoki repülőtéren leszállva felvették a készenlétben lévő ejtőernyős deszantcsoportot, majd a megadott légtérben rejtetten végrehajtot
ták a deszantkirakást.
A gyakorlatra való felkészülés egyes szakaszait 1998. már
cius 18-án Kositzky Attila repülő altábornagy, a Légierő Ve
zérkar főnöke is megszemlélte. A feladat végrehajtása során
a Hercules típusú gépek számára két útvonalat jelöltek ki:
- „A” (keleti) útvonal: Kecskemét-Orosháza-KecelOrosháza-Szolnok-Orosháza-Kecel-Orosháza-Hosszúpályi-N yirtas-Rudabánya-Ózd-Pétervására-Tar-Nagyréde-Polgár-Rudabánya-Ózd-Pétervására-Tar-Jászapáti-Szolnok-Kecskemét.
- „B ” (nyugati) útvonal: Kecskemét-Kecel-SárbogárdSóskút-G yőr-P ápa-Badacsonytom aj-V árpalota-G yőrSóskút-Sárbogárd-Kecel-Kecskemét.
Az útvonalak repülése során a sebességet 420 km/órában, a magasságot 30-100 méter között, Sóskút-G yőrPápa és Várpalota-Győr útvonalszakaszon pedig 600 mé
terben határozták meg. Az útvonalakat az MC-130 H/P tí
pusú repülőgépek 15 perces időközökkel hajtották végre. A
gyakorlatvezetőség az alábbi tevékenységi körzeteket je
lölte ki a feladat végrehajtására:
- 1. számú Önálló Célkutatási Körzet (ÖCK): Heves-Bátonyterenye-Edelény-To.
- 2. számú Önálló Célkutatási Körzet (ÖKC): Kiskőrös—
Gádoros-Nagykopáncs-Kun.

A harcászati repülőezredek harctevékenységének rádió
lokációs biztosítását a 64. légtérellenőrző ezred (Veszp
rém) kijelölt erői és eszközei végezték. A feladatot a 2. lég
térellenőrző zászlóalj (Kecskemét) alárendeltségébe tarto
zó 64/21. légtérellenőrző század (Városföld) és a 64/14.
légtérellenőrző század (Mezőcsát) harci irányító pontjai
hajtották végre.
A gyakorlat előkészítése időszakában a törzsek részle
tesen egyeztették a közös feladatok végrehajtásának moz
zanatait és elkészítették a szükséges okmányokat. Az
amerikai katonák a hétvégén - 2 1 -én, szombaton - egész
napos kiránduláson vettek részt Budapesten. Másnap - a
program szerint - Kecskemét látnivalóival ismerkedtek. A
Herculesek 20-án, majd 23-25-én is végrehajtották Szol
nokon, a 89. Szolnok Vegyes Szállítórepülő-ezred bázisán,
az ejtőernyős katonák barakását, majd kideszantolását a
megadott körzetben.
A közös légvédelmi gyakorlat során a magyar vadász
erők a kis magasságon manőverező MC-130H Hercules
repülőgép felderítését és elfogását hajtották végre nappal,
kis és közepes intenzitású elektronikai zavarviszonyok kö
zött, imitált rakétaindítással, MiG-29Bés MIG-21 bisztípu
sú repülőgépekkel. A légtérellenőrző századok harci irányí
tó pontjainak kezelőállománya zavarviszonyok között vé
gezte munkáját s derítette fel a célokat.
A légvédelmi gyakorlat egyes elemeibe bevonták a rakétásokat is. A 11. Duna Légvédelmi Rakétaezred (Budaörs)
és a 12. Vegyes Légvédelmi Rakétaezred (Győr) kijelölt ál
lományának feladata a kis magasságon manőverező légi

10. á b ra : A z MC-1 ЗОН m ű s z e rfa lá n a k ré s z le te a n a v ig á c ió s
tis z t e lő tt

11. á b ra : K e c s k e m é ti m ű s z a k i tis z te k é s tis z th e ly e tte s e k a
MIG-29B e lő tt
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12. á b ra : C s é b i Z s o lt ftörm . tü z e lő a n y a g g a l tö lti fe l
a MIG-21bis-f K e c s k e m é te n

13. á b ra : A g y a k o rla to n e g y ü tt s z e re p lő G riff é s P um a
századok gépei

14. á b ra : P a ra n c s n o k i á llo m á n y a g y a k o rla t é rté k e lé s é n .
B a lró l: T e m e s i a lez., a m e rik a i p kh ., T ég lá s alez.,
P in té r S á n d o r e zds.

célok időbeni felderítése, befogása és követése volt imitált
rakétaindítással, kis intenzitású elektronikai zavarás mel
lett. A rakétacsapatok személyi állománya a gyakorlaton jól
szerepelt.
A légvédelmi gyakorlaton ejtőernyős deszantfeladatokat
és ejtőernyős ugrásokat is végrehajtottak. A Légierő Vezér
kar alárendelt ejtőernyős szolgálatainak - elsősorban a 89.
Szolnok Vegyes Szállítórepülő-ezred és a 87. Bakony Har
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cihelikopter-ezred - ejtőernyős katonái dolgoztak a gyakor
laton, de a 34. Bercsényi László Felderítő Zászlóaljnak is
biztosították az ugrás lehetőségét. A 8 8 . Légimozgékonyságú Zászlóalj (Szolnok) két UAZ-t málházott be a Herculesbe, melyeket azonban nem dobtak le. Az ejtőernyős és
deszantrészlegnek Méhész Sándor ejtőernyős százados,
a Légierő Vezérkar hadműveleti tervező tisztje volt a pa
rancsnoka. Feladatuk ejtőernyős tevékenység (deszantolás, ugratás) és a kutató-mentő gyakorlás tervezése, irányí
tása és végrehajtása volt, MC-130H Hercules típusú re
pülőgépből. Az ejtőernyősök összesen 40 fővel 150 ugrást
(85-öt nappal, 65-öt éjjel) hajtottak végre 400, 600, 1200 és
2300 méter magasságból. A Bercsényisektől tíz fő ugrott
egy alkalommal. A gyakorlás során több esetben aktivizál
ták a kutató-mentő csoportot Szentkirályszabadjáról. A
C-130-as 400 m magasból két ejtőernyőst dobott ki, majd
a rádión riasztott kutató-mentő csoport M Í-8 T típusú szál
lítóhelikopterrel a helyszínre repült, s elektronikusan, rádió
segítségével felderítette a „bajba jutott” két ejtőernyőst,
majd a fedélzetére vette. E közben a MiG-29-esek géppár
ban támadták a Flerculest. Az ejtőernyősök megismerked
tek az M C -13ОН szállító repülőgép ejtőernyős technikájá
val, a deszantolás körülményeivel, ejtőernyős ugrásokat
gyakoroltak nappal és éjjel kis és közepes magasságból,
továbbá NATO-szabvány szerint végezték az anyagok,
eszközök berakását és rögzítését.
A gyakorlaton részt vevő amerikai katonák feladata a
harcászati navigáció volt, M C-130H típusú repülőgéppel,
földközeli magasságon, hegyes terep és sík vidék fölött,
valamint légi felderítés és légi harc gyakorlása elfogó va
dászrepülőgépek ellen nappal, rádióelektronikai zavarás
mellett. Több alkalommal szálltak le gyengén kivilágított, il
letve elsötétített repülőbázisokon (Szolnokon, Pápán és
Kecskeméten). Az amerikaiak a megadott útvonalat terv
szerint három-öt óra alatt repülték végig. A közös gyakor
lat során a MiG-21 bisz-eк 12 felszállást hajtottak végre
és 6 óra 40 percet repültek. A MIG-29-esek 24 felszállás
során 23 óra 35 percet töltöttek a levegőben. Az amerika
iak a Herculesekkel 12 felszállást végeztek és 43 óra 50
percet dolgoztak a levegőben. A gyakorlat alatt repülőgé
pek 254,5 tonna Jeta-1 típusú repülő-hajtóanyagot hasz
náltak el.
A légvédelmi gyakorlat sikeres befejezése után, 1998.
március 26-án tartották a gyakorlat előzetes kiértékelését
Kecskeméten, melyen részt vettek a kidolgozó törzsek, a
gyakorlat vezető állománya, a pilóták, repülő-műszakiak és
a repülés irányításában részt vett tisztek, tiszthelyettesek.
Az értekezlet után beszélgettem Temesi István repülő alez
redessel, aki a magyar csapatok munkáját hangolta
össze.
A légvédelmi gyakorlat célja - melynek bizonyos száraz
földi haderőnemi vonatkozása is volt - a két hadsereg kije
lölt elemeinek konkrét együttműködése és összehangolt te
vékenysége. Az amerikaiak kiváló célanyagot nyújtottak
számunkra, kis magasságon, viszonylag jó manőverező
képességgel és aktív zavarást alkalmazva repültek. A va
dászgépek rávezetése ezáltal megnehezedett, mert a Herculesek kis magasságon követték a terepet. A MiG-21 bisz
típusú gépek esetében az M C -1 3 0 H -kérésünkre - emel
te a repülési magasságot, mert a 2 1 -es nem képes kis ma
gasságon felderíteni a célt, mivel lokátorának nincs háttér
üzemmódja. Nagy magasságból alacsonyan repülő célokat
nem lehet vele eredményesen felderíteni, a gép fordulékonysága is kívánnivalót hagy maga után. Sebességben
igen, de manőverezőképességben nem jobb a 2 1 -es, mint
a szállítógép. A C-130-as jól begyakorolt személyzetekkel
dolgozott ellenünk. A légvédelmi rakétásokat is nehéz fela
dat elé állította ez a gép, aktív zavarórendszerével.

- Kérem, értékelje a gyakorlatot.
- Mindkét félnek az volt a véleménye, hogy sikeresen,
eredményesen dolgoztunk az előkészítés és a végrehajtás
időszakában is. A katonák megértették a gyakorlat nemzet
közi jelentőségét, s ennek szellemében dolgozott minden
ki. A résztvevők begyakorolhatták a különféle manővere
ket, így mindkét fél profitált a közös tevékenységből. A Ma
gyar Honvédségnek szüksége van az ilyen jellegű NATOgyakorlatokra, hiszen az országnak az a célja, hogy a NA
TO tagja legyen.
- Lesz-e folytatása a légvédelmi gyakorlatnak?
- Valószínű, hogy hagyomány teremtődik a légierőben a
NATO-gyakorlatok terén. Az első ilyen közös tevékenység
1979 februárjában volt. Most úgy váltunk el az amerikaiak

tól, hogy jövőre megint találkozunk Magyarországon. Kö
vetkezik a gyakorlat teljes, mindenoldalú értékelése, majd
a jövő évi NATO-légierő-gyakorlat tervezése, előkészítése
- fejezte be a nyilatkozatát a gyakorlat magyar vezetője.
Március 26-án délután a műszakiak előkészítették a
MiG-21 bisz-eket repülésre, ezt követően a pilóták hazare
pültek Pápára, a műszakiak pedig az esti órákban tértek
haza helikopterrel. Március 27-én délelőtt az amerikaiak
megkezdték az anyagok, eszközök bemálházását az
MC-130H-ba, majd 9 óra 1 perckor a levegőbe emelkedett
a Hercules, fedélzetén a kiszolgáló személyzettel.
(A fotókat a szerző készítette)
Kenyeres Dénes nyá. alezredes

A magyar hadiipar évtizedei a Varsói Szerződés időszakában
A konferencia szervezői a téma meghatározásával olyan
feladatot szabtak, amit az adott időkeretben természetesen
lehetetlen teljesíteni. Ezért nem volt más választásom, mint
a szelekció, és bár nem kizárólagosan, a termelési szerke
zetre és a műszaki fejlesztésre koncentrálok.
A vizsgált időszakot termelési szempontból - az ötvenes
évek második felét kivéve - gyakorlatilag töretlen mennyi
ségi növekedés jellemezte. A növekedés üteme folyamato
san meghaladta mind a gazdasági, mind az ipari átlagot. Itt
is van árnyalatnyi - de a lényeget nem érintő - változás,
amennyiben a nyolcvanas évtizedben ez az ütemkülönb
ség már nem volt olyan erőteljes, mint korábban.
Ugyanezen évtizedekben az exportorientáltság egyre ki
fejezettebbé vált. A termelésből az export aránya gyakor
latilag a nulláról az elmúlt évtized végéig 80%-ra emelke
dett. Ezt a változást két tendencia együttes hatása eredmé
nyezte. Az egyik az, hogy a hadsereg költségvetése szin
te folyamatosan nőtt. A szükségleteket, másképpen szólva
az egyre több pénzből beszerezhető egyre több haditech
nikai eszközt a hazai ipar mind kevésbé volt képes legyár
tani teljes választékában. Ahogy az eszközök korszerűsöd
tek - és ennek megfelelően állandóan drágultak - , a be
szerzések egyre nagyobb része csak importból volt lehet
séges a pénz legnagyobb részét elvivő páncélos-, repülő-,
lokátor-, rakéta- (és később már) a harcjárműtechnika terü
letén.
Az export arányát növelő másik tendencia az az egybe
eső gazdaság- és katonapolitikai szándék volt, hogy Ma
gyarország haditechnikai exportja és importja kiegyensú
lyozott legyen. Ezen belül aztán több tényező hatott. Elő
ször is a KGST-n belül - melynek Hadiipari Állandó Bizott
sága is funkcionált - az állandó relatív forrás- és árualaphiány miatt minden partner behozatali többlet elérésére tö
rekedett, ami önmagában is nagyjában-egészében ki
egyenlített áruforgalmat eredményezett. Másodszor ott volt
egy katonai megfontolás, hogy hazánk területén egy elkép
zelt háborús helyzetben komoly javítóbázisok legyenek,
ehhez pedig gyártókapacitásokat kellett teremteni. Har
madszor hatott a hadseregek egyre növekvő elektronika
éhsége, amit a magyar iparpolitika szakosítási törekvése
iben igyekezett kihasználni.
Mindent összevetve azonban a termelésből a belföldi ér
tékesítés aránya még a hetvenes évtizedben is 50% felett

volt, és ha azt is tudjuk, hogy már ekkor elértünk 5-10%
úgynevezett dollárexportot is, akkor adódik, hogy a VSZ
tagállamaiba irányuló export 40% körüli volt. Az igazi ex
portoffenzívát a nyolcvanas évtized hozta, amikor is ötévről
ötévre az exporthányad előbb kétharmadra, majd négyö
tödre emelkedett. Ugyanezen időszakban a termelés a
másfélszeresére, mindezekből levezethetően az export a
kettő és félszeresére nőtt.
Mindezen tényezők plasztikusan kitapinthatóak a ma
gyar hadiipar szerkezetének alakulásában.
Érték %-ban
Eszköz/
időszak 61-65
Fegyver,
34
lőszer
Elektronika 25
34
Jármű
Egyéb
7
Összesen: 100

66-70

71-75

24
33
34
9
100

15
43
36
6
100

76-80
14
55
20
11
100

81-85

86-90

26
54
18
2
100

13
66
14
7
100

A táblázatra tekintve először is az tűnik fel, hogy hiány
zik belőle az ötvenes évtized. Ennek az az oka, hogy nem
leltem fel összehasonlítható adatbázist. Kissé más alapon
összeszedhető információkból azonban megállapítható,
hogy a tendenciák nem változtak alapvetően. A magyar
hadiipar lényegében a fegyver-lőszer-járműgyártással volt
egyenlő, de már akkor is megjelent, amit ma elektroniká
nak hívunk, bár lényegében csöves rádiókészülékeket je
lentett.
Ez az időszak még egy szempontból érdekes. Az ötve
nes évek második felében - a katonai megrendelések már
említett visszaesése miatt - karakterisztikus változás zaj
lott le, amit ma konverziónak hívunk. Ez az az időszak,
amikor kialakult a magyar hadiipar évtizedekig érvényes
jellemzője, hogy a vállalatok túlnyomó részénél a hadiipa
ri profil csak egy rész - többnyire egy kisebb rész - volt a
teljes termelésből.
A táblázat által felölelt három évtized során a fegyver- és
lőszergyártás súlya rohamosan csökkent. Ugyanez mond
ható el a járműgyártásról is. Ugyanakkor az elektronikai
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gyártás meghatározóvá vált. A folyamat következménye
egy másik vetületben, hogy míg egyfelől a hadiipar az ipar
egészében csekély súlyú (1,5%) volt, a gépiparban 6 %-ot,
a híradás- és műszeriparban már közel 2 0 %-ot tett ki az el
múlt évtized végén.
A termelés és a termékszerkezet alakulásáról (utolsó
gondolatként) érdemes még szólni arról, hogy a magyar
hadiipar felett az évtizedforduló politikai-gazdasági változá
sai nélkül is sötét felhők gyülekeztek. Kifulladtak a szünte
len növekedés hajtóerői. Egyfelől a lehetséges célt, hogy ti.
az export-import kiegyensúlyozott legyen, elértük - ez
megszűnt növekedési tér lenni. Másfelől a nyolcvanas év
tizedben a hadsereg költségvetése már nem emelkedett a
korábbi ütemben, sőt, menet közbeni elvonások történtek,
így végső soron nemhogy a további fejlődés feltételeinek
megteremtésén, hanem a zsugorodás minél fájdalommen
tesebbé tételén kellett az irányítóknak a fejüket törni. Ám tudjuk - minden másképpen történt.
Érdekességként megjegyzem még, hogy a fentiek a ter
mékszerkezetben is erőteljes - persze átmeneti - változást
hoztak. A Videoton érdekérvényesítő képességével elérte,
hogy a zsugorodó „export-tortából” egyre nagyobb - végül
már közel felényi - szegmenst kapjon, így az összes hadi
ipari termelésből az elektronika aránya 1990-ben elérte a
80%-ot.

A műszaki fejlesztés eljárásrendjét - eleinte szovjet
tanácsadók közvetlen részvételével - szovjet mintára épí
tették fel. Ennek jelentős hátránya volt a teljesen bürokra
tikus, aprólékos szabályozottság, nehézkesség, aminek
negatív hatásait valamelyest oldotta, hogy nálunk koncent
ráltabb volt a műszaki irányító és fejlesztő bázis, a szak
értők ismerték egymás feladatait (holott a szisztéma egye
bek mellett éppen ezt volt hivatott megakadályozni), így
párhuzamos munkák nem folytak.
Volt azonban e rendszernek előnye is. Az alkalmazható
sági - például környezetállósági - követelmények és mód
szerek egységessége (a szovjet katonai szabványok alap
ján, amelyek sok tekintetben amerikai bázison alapultak)
például pozitívum volt. Ugyanez mondható el arról, hogy a
fejlesztéseknek számos kötelező ellenőrzési pontja volt.
Persze mindennek van fonákja: számos fejlesztés - jórészt
a túlszabályozottság miatt - rendkívüli mértékben elhúzó
dott, ami az eredetileg talán korszerű elgondolással indu
ló munka eredményét avulttá tette. Ezt erősítette az az elv
-v a g y ha nem is elv, mindenesetre gyakorlat v o lt-, hogy
a szisztéma nem ismert sikertelen fejlesztést, így másfél
két évtizedes (mondhatni örökzöld) témák is előfordultak,
amelyekből aztán mégsem lett gyártás.
A magyar hadiipari műszaki fejlesztés három fő - bár
részben persze egymást átfedő - csoportba sorolható. Ele
inte jelentősebb arányú volt a saját kezdeményezésre, sa
ját célra folyó munka. Később egyre nagyobb - végül túl
nyomó - feladatot jelentett a szovjet licencek honosítása.
Ezeket az jellemezte, hogy - mondhatni az utolsó csavarig
- követni kellett a mintát mind a termék, mind a technoló
gia tekintetében.
Itt közbevetek egy érdekes példát. Egy viszonylag töme
gesen gyártott és exportált kis (persze elektroncsöves) rá
diókészülék néhány blokkja helyébe magyar mérnökök fél
vezetős, olcsóbb, megbízhatóbb, könnyebben javítható,
egy akku-töltéssel hosszabb ideig működtethető és telje
sen csereszabatos fiókokat fejlesztettek. Felajánlották,
nem kellett!
A fenti két fejlesztéstípust a szakmai szleng „védelmi cé
lúnak” hívta. A párja persze nem „támadó” hanem „üzleti
célú” volt. A masszív rubelexport-volumen és annak válla
lati jövedelmezősége lehetővé tette, hogy kockázatokat is
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vállalva pénzt fordítsanak fejlesztésekre, ami elsősorban a
rádiófelderítő és -zavaróeszközök és rendszerek területén
volt jellemző, de szólhatunk kiképző, műszaki és tüzérsé
gi eszközökről is.
A némileg csapongó bevezetés után nézzük kicsit rend
be szedettem Ötévente a VSZ-tagállamok legfelső politikai
szintjén meghatározták az egyes országokra a hadsereg
fejlesztési követelményeket, ebből levezették a haditechni
kai beszerzési terveket, ami több-kevesebb alkudozás után
megszabta az országok hadiiparára rótt feladatokat is. En
nek része volt - óriási előretartással, ami maga is negatí
van hatott a korszerűségre - a műszaki fejlesztési, elsősor
ban licencátvételi elgondolások kialakítása, majd tervvé ér
lelése.
A folyamatban már az előkészületek során egyre inkább
részt vettek a vállalatok. Alapbeállítottságuk mindig az volt,
hogy mind több feladatot kapjanak, mert ez hozott fejlő
dést, műszaki fejlesztési forrást, támogatást és bérprefe
renciát.
A műszaki fejlesztési témák tehát több csatornán juthat
tak be az ötéves, illetve éves haditechnikai tervbe, ha:
- A VSZ keretében Magyarországra szakosították és a
nemzetközi együttműködési tervbe felvették;
- a hadsereg bejelentett igénye alapján a Honvédelmi
Minisztérium által összehívott zsűri jóváhagyta;
- a nem rubel viszonylatban exportra jogosított vállalatok
piackutatásának eredménye indokolta.
Lássunk példákat a nyolcvanas évtizedből:
Licenchonosítással:
- rövid- és ultrarövidhullámú harcászati rádió adó-vevők;
- gépkocsiba épített harcászati rádióállomások;
- harckocsiba épített ultrarövidhullámú rádió adó-vevők;
- harcászati ultrarövid- és mikrohullámú rádiórelék;
- hadműveleti rövid- és ultrarövidhullámú rádió adó
vevők;
- mikrohullámú troposzférikus rádióállomások;
- automatizált csapatvezetési rendszer mobil ellenőrző
állomásai;
- repülőeszközök ipari nagyjavítása.
Hazai fejlesztéssel:
- rádiófelderítő és iránymérő eszközök, rövid-, ultrarövidés mikrohullámú tartományban, stabil és mobil kivitelben;
- zavaróadók, felderítő-zavaró rendszerek, stabil és
mobil kivitelben;
- vegyvédelmi és nukleáris ellenőrző eszközök, műszerek;
- vontatott és önjáró tüzérségi eszközök tűzvezető rend
szere.
A haditechnikai műszaki fejlesztés finanszírozása 1988ig központilag kezelt, költségvetési forrásból elkülönített ha
ditechnikai célkeretből és gyártmányfejlesztési alapból tör
tént, ami kísérletkutatásra, védelmi és üzleti célú gyárt
mányfejlesztésre és technológiai korszerűsítésre volt fordít
ható. A kísérletkutatásra és a technológia-korszerűsítésre
a fejlesztők - visszatérítési kötelezettség nélkül - támoga
tást kaptak. A gyártmányfejlesztési alapból a felhasználók
kal visszatérítési kötelezettséggel szerződtünk, amelyet a
gyártás bevezetése után kellett visszafizetni.
Az egy termékre vetített költséget az öt évre tervezett
gyártási volumen és a fejlesztési költség alapján határoz
ták meg. A befolyó összegeket új fejlesztések finanszírozá
sára lehetett felhasználni. Az üzleti célú juttatás alapbővítő
visszafizetési kötelezettséggel járt. A Honvédelmi Minisz
térium is folyamatosan finanszírozott fejlesztéseket, első
sorban egyedi vagy kis darabszámú eszközigényeinek ki
elégítésére. A vállalatok saját forrást is fordítottak fejlesz
tésekre, ha az dollárexportot szolgált.

A hadiipari, polgári és összes tevékenység
dinamikája 1988-ról 1989-re
Vállalat
Hadiipari

1989/1988
%
Polgári

DIGEP
58,2
FÉG
74,2
DANUVIA
70,7
BAKONY
84,3
MÁTRA
63,4
GAMMA
52,0
MOM
61,0
FMV
63,7
ORION
83,6
VIDEOTON
78,2
BHG
76,7
MEC. LABOR 78,7
TÁKI
105,7
TELEFON
GYÁR
73,0
LABOR MIM
41,1
PESTVIDÉKI
GÉPGYÁR
90,1
MN GÖDÖLLŐI
GÉPGYÁR
81,4

114,1

Összesen

8 6 ,1

97,5
102,9
110,3
114,3
121,3
105,1
126,0
70,1
104,5
105,4
103,7
93,3
96,2

105,3
78,2

103,9
60,0

1 1 1 ,0

116,3
117,0
127,0
123,7
134,8
94,3
107,6
119,3
107,2
160,5

A hadiipari tevékenység részaránya a vállalati összes
tevékenységen belül

81,4

8 6 ,6

-

82,6

Vállalat
szakágazat

DIGEP
FÉG
DANUVIA
BAKONY MŰVEK
MÁTRAFÉM

Lőszer:

GAMMA
MOM
FMV
ORION
VIDEOTON
BHG
MECH. LABOR
TÁKI
TELEFONGYÁR

1989. év

1 0 ,8

1 0 ,0

6,7
3,3

Híradás, műszer:

0 ,6
1 ,8

0,9
0,9
66,7

GAMMA
MOM
FMV
ORION
VIDEOTON
BHG
MECH. LABOR
TÁKI
TELEFONGYÁR

Jármű:

5,2
4,2

0 ,8

BAKONY MŰVEK
MÁTRAFÉM

0,9
0,9
6 6 ,8

1,9

1,3

1 ,2

1 ,6

16,8
0,4
34,9

1 2 ,6

2,9
35,1
3,3
7,2

2 ,8

6,5
1,7
0,5
13,8

LABOR MIM
PESTVIDÉKI
GÉPGYÁR
MN GÖDÖLLŐI
GÉPGYÁR

2 ,1

0,7
17,1

1,9

2,5

4,5

4,4

7,4

18,6
8,3

10,7

6 ,1

8 ,2

4,9

8 ,6

26,2
79,4
13,1
35,3
10,5
82,2
42,0
7,1

13,5
7,0
69,4
10,3
25,0
7,8
81,0
48,8
3,1

49,1

43,9

59,7

64,5

1 2 ,2

Jármű:

1988. év

1 ,8

29,3
17,5
14,0

Híradás, műszer:

Vállalati hadiipari termelés
összes hadiipari termelés

DIGÉP
FÉG
DANUVIA

1989. év

Lőszer:

%

Tüzérségi,
gyalogsági fegyver:

%

1988. év
Tüzérségi,
gyalogsági fegyver:

LABOR MIM
PESTVIDÉKI
GÉPGYÁR
MN GÖDÖLLŐI
GÉPGYÁR

Vállalat
szakágazat

Hadiipar aránya az összes
vállalati tevékenységen belül

1 0 ,2

Egyéb vállalatok:

6,9

4,3

Összesen:

100,0

100,0

1 0 0 ,0

98,6

A fejlesztési ráfordítások az értékesítési volumen mint
egy 2%-át tették ki. Az ipar összes műszaki fejlesztési rá
fordításából a hadiipari célú felhasználás 3% körüli volt, te
hát magasabb a termelésben kialakult 1,5%-os aránynál.
A haditechnikai műszaki fejlesztés nemzetközi megálla
podások és hazai, a működést szabályozó utasítások
alapján folyt. A feladatokat a VSZ EFETT (Varsói Szerző
dés Egyesített Fegyveres Erők Technikai Testületé) kere
tében egyeztették. A fegyveres erők és rendvédelmi szer
vek különféle időtávú terveket dolgoztak ki, ezeket zsűrik
összesítették. A kialakult terveket a tagországok tervhiva
talai adták ki az ipari tárcáknak végrehajtásra. A kutatóin
tézetekkel, vállalatokkal lefolytatott egyeztetések, a feltéte
lek meghatározása után a fejlesztési tervet a Miniszterta
nács Honvédelmi Bizottsága hagyta jóvá a költségtervvel
együtt.
Ennek alapján a minisztérium a vállalatok számára az
utasítást kiadta, később ez szerződésszerű kölcsönös le
vélváltásként jelent meg, és csak a legutolsó időszakban
kötöttek szerződéseket.
A végére hagytam egyfajta minősítési kísérletet. Úgy íté
lem meg, hogy a magyar ipar, a szakembergárda - mindig
keresvén és gyakran találván réseket - a zártnak szánt
szisztémában, szabályrendszerben a formailag megadott
lehetőségeket meghaladó, jó színvonalú produktomot tu
dott felmutatni. Bizonyítják ezt az originális fejlesztések, a
kivívott elismerések, a tendereken elnyert szállítási szerző
dések.
A licenceknél a termékek és a termelés műszaki színvo
nala elmaradt a korszaknak a világban már létező lehető
ségeitől, de a szigorú - ma úgy mondjuk - minőségbizto
sítási módszerek máig hatóan érvényesültek. A termékek
gyártása, karbantartása relatíve drága volt, de jól teljesítet
ték a feladatot, amire szánták azokat.
Dr. Takács Béla mérnök ezredes
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A kecskeméti repülés
és a kecskeméti repülőtér története VI. rész
A kecskeméti repülők életében, kiképzésében jelentős sze
repet kapott a katonai és szabadidős sport. Egészségük
megóvása érdekében évente külföldre utaztak (Bulgáriába,
Lengyelországba) kondicionáló üdülésekre. Jelentős ered
ményeket értek el a minőségi és a tömegsport területén is.
1958-ban alakult meg a reptéren szolgáló állományból a
Honvéd Cskalov Sport Egyesület, amely 1962-től Honvéd
Mezőfi Sport Egyesület néven működött röplabda-, labda
rúgó és tömegsport-szakosztályokkal. Legeredménye
sebb a röplabda-szakosztály, a legnépszerűbb viszont a
labdarúgó-szakosztály volt.
Az ezred vezetése mindig kiemelt figyelmet fordított a
személyi állomány egészségének megóvására és pihente
tésére. Amikor lehetősége adódott - 1973-ban - a HoltTisza melletti üdülőövezetben, Tőserdőn telket vásárolt az
alakulat, ahol 1975-re felépítettek hat, négy férőhelyes fa
házat, így turnusonként egyszerre 24-en pihenhettek a
csapatpihenőben.
A repülőtér parancsnoksága 1989. május 1-jén nyílt na
pot rendezett a repülőtéren, melyet óriási érdeklődés kí
sért. 1990. augusztus 18-19-én - a második világháborút
követően első alkalommal - Kecskeméten rendeztek nagy
sikerű nemzetközi repülőnapot. Itt találkozhattak először
egymással - kötetlenül - a nyugati és keleti pilóták.

1. á b ra : K e c s k e m é ti re p ü lő h a jó z ó k 1964-ben

A kecskeméti repülőtéren az alábbi géptípusok üzemeltek
1948 óta:
U T-2 „Galamb”
Zlin Z-381 „ Fecske ”
Aradó-96 „ Varjú"
Avia-C2 Arado-96B „Holló”
11-10 „Párduc”
Jak-9P „ Vércse”
J a k -1 1 „Ölyv"
Jak-18 „Fürj”
M iG-15 „Sas”
M ÍG -15 bisz
M iG-15 ÚTI
MÍG-17F
M iG -17 PF
L i-2 „Teve”
11-28
Jak-12R „Gém”
M i-4
M Í-1M
M Í-8T
MiG-21 F -13
MiG-21 U
MiG-21 MF
M iG -29 В
M iG -29 UB
A kecskeméti repülőtéren szolgált parancsnokok 1949-től
napjainkig - alakulatonként:
MN 66. Vadászrepülő Hadosztály (1952-1957):
Mezőfi István alezredes
Koplányi István alezredes
Eőri Elek alezredes
Török Béla alezredes
Iván Dezső őrnagy
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MN 59. Honi Vadászrepülő Ezred (1958-1990):
Benke Sándor őrnagy, 1958. 11.01.—
Korb Vilmos alezredes, 1962. 07. 01 Szabó Lajos alezredes, 1968. 11. 01 Dudás Ferenc alezredes, 1971. 1 1 .0 1 Szepesi József ezredes, 1975. 12. 1 5 Decsov Zoltán alezredes, 1979. 04. 01 Galgóczy Ferenc alezredes, 1983. 04. 1 5 Tóth János alezredes, 1988. 09. 1 5 MH 59. Szentgyörgyi Dezső Harcászati Repülőezred
(1990-):
Sági János ezredes, 1989. 12. 01 Karmazsin Sándor ezredes, 1992. 09. 0 1 Pintér Sándor ezredes, 1997. 04. 01 MN 86. Vegyesrepülő Század, majd osztály (1957-1968):
Fedőszáma: MN 6690
Szeidl József alezredes, 1957. 04. 1 5 Kapás Mihály alezredes, 1968. 10. 01 MN Központi Repülőgépjavító Üzem, előtte TÁRM 4
(1960-1997):
Fedő- és postafiók száma: MN 6547
Egervári Ferenc mk. alezredes, 1960. 11. 1 5 Plorváth Béla mk. alezredes, 1979. 07. 01 Egri Károly mk. ezredes, 1984. 09. 01 Avramutz Tivadar mk. alezredes mb., 1997. 10. 01 -

5. á b ra : A MiG-15 1 9 6 5-ben a re p ü lő té ren ,
1 15-ös o ld a ls z á m m a l

МЛ/ 1. Kisegítő Harcálláspont, majd 45/1. Kisegítő Ezredőrs, később Rádiótechnikai Zászlóalj (1961-1997):
Fedő- és postafiók száma: MN 4137
Bársony Péter főhadnagy 1961.09. 1 5 Urbán Károly százados, 1 9 6 5 Tóth Zoltán őrnagy, 1971Pilusin István alezredes, 1981.09. 01 Borsodi Tibor őrnagy, 1985. 09. 1 5 Mészáros János alezredes, 1990. 06. 01 Repülési feladatok során repülőkatasztrófát szenvedtek, s
életüket vesztették 1949-től napjainkig Kecskeméten:
- Repülő Kiképző Tábor (1949):
Sziklai József szakaszvezető, 1949. 06. 10. UT-2
Kenéz Krisztián szakaszvezető, 1949. 06. 11. Zlin-381
- MN 66. Vadászrepülő Hadosztály Parancsnokság:
Grósz József főhadnagy, 1953. 07. 05. Jak-18

MN Repülő Kiképző Központ (1957-1961):
Vörösmarty Béla őrnagy
Mezőfi István alezredes
Vörösmarty Béla alezredes
MN 62. Vadászrepülő Ezred (1951-1957):
Hagymási Jenő százados, 1951.02. 1 5 Sirák Géza százados, 1952. 06. 0 2 Kovács Béla százados, 1954. 09. 1 5 Korbély István százados, 1955. 04. 2 7 Benke Sándor őrnagy, 1957. 04. 01 Paár Ferenc százados, 1957/1958.

7. á b ra : A MiG-21 MF g é p e k a 2 -e s z ó n á b a n
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8. á b ra : Ü n n e p é ly e s k a to n a i e s k ü 1977-ben
a k e c s k e m é ti re p ü lő té re n

9. á b ra : MiG-21 PF-e/t e lő k é s z íté s e a z 1975-ös
d ís z s z e m lé re a re p ü lő té re n

- MN 41. Vegyes Repülőezred:
Tóth Zoltán százados, 1950. 05. 19. Jak-9P
Pisch József alhadnagy, 1950. 06. 08. Jak-9P
- MN 62. Vadászrepülő Ezred (1952-1956):
Pintér Mihály hadnagy, 1953. 04. 16. MiG-15 bisz
Horváth Béla hadnagy, 1953. 10. 01. MiG-15 bisz
Jakab Imre főhadnagy, 1956. 01.06. MiG-15 bisz
Viskovszky Ferenc főhadnagy, 1956. 03. 06. MÍG-17F
Istenes Elemér főhadnagy, 1956. 10. 27. MiG-15 bisz
- Repülő Kiképző Központ parancsnoksága:
Mezőfi István alezredes, 1960. 06. 17. MiG-17 PF
- MN 86. Vegyesrepülő Osztály (1957-1968):
Teleki Béla őrmester, 1957. 10. 28. Mi-4
Péter József százados, 1958. 02. 14. M i-4
Wumbauer Imre százados, 1962. 02. 13. II—28
Bocsik András százados, 1962. 02. 13. II—28
Bitó László őrmester, 1962. 02. 13. II—28

10. á b ra : A b rit Hawk típ u sú g y a k o rló g é p e k
a b e to n o n 1994 ő szé n

- MN 59. Honi Vadászrepülő Ezred (1958-1990):
Gyarmati János főhadnagy, 1958. 09. 10. MiG-15 bisz
Varga Rudolf százados, 1961. 10. 19. MiG-15 bisz
Szucsák Imre százados, 1963. 08. 12. MiG-21 F-13
Trencsényi József hadnagy, 1964. 07. 14. MiG-21 F-13
Lunacsek István százados, 1967. 05. 11. MiG-21 F-13
Kurilla Tibor őrnagy, 1967. 12. 21. MiG-21 F-13
Takács István alezredes, 1972. 04. 06. MiG-21 U
Zátonyi Gyula százados, 1972. 04. 06. MiG-21 U
Balázs János százados, 1975. 05. 15. MiG-21 F-13
Decsov Zoltán alezredes, 1983. 01.28. MiG-21 UM
Bazsika Tamás százados, 1983. 01.28. MiG-21 UM
Kádár Béla százados, 1984. 06. 05. MiG-21 MF
Brückner Miklós őrnagy, 1986. 07. 17. MiG-21 UM
Ácsai György főhadnagy, 1986. 07. 17. MiG-21 UM
- MH 59. Szentgyörgyi Dezső Harcászati Repülőezred:
Horváth Sándor őrnagy, 1991.09. 13. MiG-21 MF
A honi vadászrepülő alakulatnál az elmúlt évtizedek alatt
1952-ben, 1959-ben, 1962-ben, 1965-ben, 1979-ben és
1985-ben tartottak HM-szemléket, 1969-től nyolc alkalom
mal hajtottak végre mozgósítást. Közben az alakulat két
évenként felügyeleti szemléket is kapott közvetlen elöljáró
itól.
Az egységet rendszeresen látogatták külföldi és hazai ál
lamférfiak, pártvezetők és különböző szintű delegációk. A
teljesség igénye nélkül röviden felsoroljuk, hogy kik jártak
a kecskeméti repülőknél az elmúlt több mint negyven év
alatt:
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11. á b ra : 1994. a u g u s z tu s 2 2 -é n J o s e f B e rn e c k e r o s z trá k
tá b o rn o k o t K a rm a z s in ezds. üdvözli. H á tu l C s u rg a y és
B a lo g h v e z é rő rn a g y o k (S z re n k ó G á b or)

12. á b ra : S á g i J á n o s e z re d e s á tv e s z i a z ú j c s a p a tz á s z ló t
1991. m á rc iu s 15-én (K. D .)

1953. Farkas Mihály miniszter; 1958. Révész Géza mi
niszter; 1959. Révész Géza miniszter; 1959. kínai katonai
küldöttség; 1959. csehszlovák katonai küldöttség; 1961.
Marosán György, a Pol. Biz. tagja; 1963. csehszlovák nem
zetvédelmi miniszter; 1964. a Szovjetunió űrhajósa, az
NDK katonai küldöttsége; 1966. Malinovszkij marsall;
1971. koreai katonai attasé, iraki katonai küldöttség; 1973.
bolgár katonai delegáció; 1974. jemeni katonai küldöttség;
1978. jemeni honvédelmi miniszter; 1978. szíriai katonai
delegáció, mozambiki katonai küldöttség; 1979. jugoszláv
katonai delegáció, szíriai katonai küldöttség; 1980. mongol
küldöttség; 1984. Korom Mihály, a PB tagja; 1991. Für La
jos miniszter, a haderőcsökkentést ellenőrző angol és ka
nadai csoport, az Országgyűlés honvédelmi bizottságának

14. á b ra : K á ro ly h e rce g , b rit tró n ö rö k ö s a k e c s k e m é ti
re p ü lő té r b e to n já n 1994 n y a rá n (K. D .)

13. á b ra : A K ín a i V K F lá to g a tá s a K e c s k e m é te n
1994. m á ju s 18-án (K. D .)

kihelyezett ülése; 1992. az Egyesült Államok légierejének
minisztere, a román légvédelem parancsnoka, az Angol Ki
rályi Légierő (RAF) Hawk típusú köteléke, európai katonai
újságírók, a török nemzetvédelmi miniszter helyettese, a
haderőcsökkentést ellenőrző olasz, holland, német, kana
dai és angol csoportok; 1993. cseh katonaorvosok, belga
repüiőtábornok és kísérete, amerikai repülőtábornok, az
olasz légierő vezérkari főnöke; 1994. nemzetközi ellenőrző
csoport, brit Hawk típusú repülőkötelék, svájci katonai kül
döttség, kínai vezérkari főnök, Boross Péter miniszterelnök,
Keleti György miniszter, német katonai delegáció, amerikai
repülőtábornok és kísérete, német orvoscsoport, román ka
tonai küldöttség, lengyel katonai delegáció; 1995. spanyol
katonai delegáció, a német légierő küldöttsége, a Holland
Királyi Légierő F-16-os köteléke, a Luftwaffe 73. repülőez
red MiG-29-es köteléke, a Görög Légierő parancsnokhe
lyettese, a Török Légierő parancsnoka, a svéd Gripen tí
pusú repülőgép bemutatása, az osztrák hadsereg küldött
sége, olasz tisztek ellenőrzése a repülőtéren, az Or
szággyűlés honvédelmi bizottságának tagjai; 1996. Amaldo
Vanucci altábornagy, a firenzei hadiiskola parancsnoka 45
hallgatóval, a román katonai küldöttség Temesvárról, olasz
repülőtisztek, a horvát légierő és légvédelem parancsnoka,
Ion Sandulescu repülő hadosztálytábornok, a román légi
erő és légvédelem parancsnoka, amerikai katonai küldött
ségek, a Bundestag képviselői 5 fővel, az Országgyűlés
honvédelmi bizottságának kihelyezett ülése; 1977. a szlo
vén vezérkari főnök, amerikai környezetvédelmi delegáció,
Momcsilo Perisics vezérezredes, a Jugoszláv Hadsereg
vezérkari főnöke és kísérete.
(folytatjuk)
Kenyeres Dénes ny. á. alez.
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Léggömbradar-komplexumok
Fejes T ib o r alezredes, Papp T ib o r százados

Bevezetés
Az Öböl-háborúról az utóbbi években sok cikk, tanulmány
látott napvilágot. A sokszínű értékelések, elemzések között
egy aprónak tűnő hír jelent meg, miszerint elsőként alkal
maztak haditevékenység során léggömbradar-komplexumokat. Nem sokkal később a honi sajtóban is megjelent
egy hír, hogy a magyar rádiólokációs információs rendszer
korszerűsítése során felmerült a léggömbradar-komplexu
mok esetleges rendszeresítése.
Felmerül a kérdés, hogy miért alkották meg eredetileg
ezeket az eszközöket, mire és hogyan alkalmazzák azokat.

A léggömbradar-komplexumok létrehozásának okai
és lehetőségei
Közismert, hogy a földközeli és kis magasságon tevékeny
kedő repülőeszközök rádiólokációs felderítése igen bonyo
lult feladat. Ezeken a magasságokon a felderítést jelentő
sen befolyásolja a Föld görbülete és még igen sok egyéb
tényező, amelyekre itt nem kívánunk kitérni.
Fia csak a Föld görbületének hatását vizsgáljuk, akkor is
látható, hogy a rádiólokációs felderítés milyen korlátokkal
bír.
A Föld görbülete miatt a rádiólokációs felderítés távolsá
gát az egyenes láthatóság harátozza meg.
Rádiólokációs szempontból az egyenes láthatóság vala
mivel nagyobb, mint az optikai láthatóság, mert az elektro
mágneses hullámok bizonyos mértékig követik a Föld gör
bületét.
Az egyenes láthatóság, más megfogalmazás szerint rá
dióhorizont az alábbi képlet segítségével határozható meg:
Drh=4,12(ha+hc)
ahol
Drh
az egyenes láthatóság (km)
ha
a radarantenna magassága (m)
hc
a repülőeszköz repülési magassága (m)
Amennyiben a radarantenna magassága 10 m és a fel
derítendő eszköz 1 0 0 m-re van, akkor a felderítési távolság
54,22 km.
Ez a távolság azonban még tovább csökken, mert a kü
lönböző típusú és hullámtartományú radarok ennek bizo
nyos részét képesek teljesíteni.
így a még rendszerben tartott, de elavult típusoknál ez a
tény a számított értéket 50%-ra, a korszerű berendezések
nél 90-95%-ra módosítja a fentiekben vizsgált távolságot.
A képlet egyértelműen mutatja, hogy a felderítési távol
ság az antenna magasságának emelésével növelhető. Ez
a radarok egy részénél technikailag megoldott, és alkal
mazzák is.
A P -15 típusú radar 30 méter magasban elhelyezett an
tennával, a P-18-as pedig antenna-póttagok beillesztésé
vel képes megnövelni a kis magasságon repülő eszközök
felderítési távolságát. A Giraffe korszerű radarantennája is
képes hasonló magasságban történő manőverezésre, ter
mészetesen már a korszerű hadviselés nagyfokú mobilizációs követelményeit is figyelembe véve.
Ismertek olyan megoldások is, amikor a radarantennát
75 m magasra emelték, vagy megfelelő toronyba telepítet
ték.
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Mindezek azonban a felderítési távolságot nem növelték
meg olyan mértékben, ami a ráfordításokkal arányban állt
volna.
Az 1. ábra az azonos földközeli magasságon repülő légi
járművek maximális felderítési távolságaiban jelentkező
egy nagyságrendnyi különbséget szemlélteti.

A repülőgépek fedélzetére telepített Awacs E-3A, Hawkeye E2-C stb. már teljes mértékben kielégítik azon köve
telményeket, amelyeket a modern hadviselés vezetése tá
maszt a kis magasságon repülő eszközök megfelelő távol
ságon történő felderítésével szemben.
Ezek a komplexumok azonban mind a beszerzés, mind
az üzemeltetés szempontjából igen nagy költséget képvi
selnek.
A repülőeszközök földközeli és kis magasságon történő
széles körű alkalmazása szükségessé tette egy olyan esz
köz kifejlesztését, amely a radart vagy annak antennáját
megfelelően magasra emeli, előállítási és üzemeltetési
költsége alacsony, egyszerűen alkalmazható és természe
tesen mindezek mellett eredeti funkciói is teljes értékűen
fenntarthatok.
Az Egyesült Államokban az 1970-es években kezdték
meg elsőként a léggömbre szerelt radarkomplexum össze
szerelését és tesztelését.
Ezzel a megoldással lehetővé vált az antenna magassá
gának növelése közel azonos tartományba, mint a repülő
gép fedélzetén alkalmazottak esetében ez megtörtént.
A 2. ábra néhány ismeri, és ebből a szempontból azonos
célúnak nevezhető komplexum beszerzési és működési
költségét hasonlítja össze.

Előállítási költség

Egy üzemóra költsége

4.000

1.000
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A rögzített (kikötött) léggömbök fejlesztése során a fő fi
gyelmet a következőkre fordították:
• nagy aerodinamikai stabilitás;
• hosszú időtartamú, folyamatos üzemelés a légtérben;
• az életképesség fenntartása bonyolult viszonyok között;
• szélsőséges időjárási körülmények közötti megbízható
működés;
• egyszerű szállítási lehetőség;
• kis terület az üzemeltetéshez.
Ezen követelmények kielégítéséhez egy sor új problémát
kellett megoldani. Ezek közül néhány elengedhetetlenül
szükséges terület:
• könnyű, tartós, szivárgásmentes léggömbburkolat;
• közvetlen napsugárzással szembeni védelem;
• több funkciójú rögzítő (kikötő) kábel;
• szélhatás-kompenzáló aerodinamikai forma;
• a kialakított aerodinamikai forma megőrzése külső kör
nyezeti változások során;
• fedélzeti radar és egyéb berendezések részére a meg
felelő energia biztosítása;
• információcsere a földi vezetési ponttal;
• rögzítő, kiszolgáló és vezetési berendezések létreho
zása.
Hosszú kutatást és fejlesztést követően, 1973-ban ké
szült el az első kísérleti léggömb és további fejlesztéseket
követően 1980-ban állították hadrendbe az első Seek Sky
hook komplexumokat.
A folyamatos K+F során alkalmazott korszerű technoló
giáknak köszönhetően az előzőekben részletezett felada
toknak eleget téve hozták létre a korszerű léggömbradarkomplexumokat.
Kiemelkedő minőségű műanyagok és kompozitok felhasználásával építettek különböző méretű léggömböket,
amelyek héjszerkezete kiépítéstől függően 6 - 8 rétegű, s
mindössze 0,3 mm vastagságú.
A tedlar mylar-dacron-hytrel összetételű burkolat ellenáll
a napsugárzásnak, lehetővé teszi a hélium minimális kiszi
várgását, és az itt elengedhetetlenül nagy méretek kialakí
tását. A léggömb anyaga 7-15 év élettartamú, rossz időjá
rási viszonyok közötti üzemeltetés mellett.

A léggömbök és az alkalmazott radarok legfontosabb jel
lemzőit az 1 . táblázat tartalmazza.
A korszerű kevlar rögzítőkábelek feladata a léggömb sta
bil rögzítése, az energiaátvitel a fedélzeti berendezések
működtetéséhez, az információcsere optikai kábelen, vala
mint a héjszerkezeten kialakult elektrosztatikus töltések le
vezetése.
A léggömb aerodinamikai stabilitása a speciálisan kiala
kított forma eredménye. A külső nyomás- és/vagy hőmér
sékletváltozás esetén a formát egy automatikus rendszer
tartja fenn légzsákok és különleges cellák térfogataránya
inak változtatásával.
A légellenállás csökkentése érdekében a hasznos teher
burkolata is speciális formát kapott.
A 3. ábrán a komplexum léggömb és hasznos teher
része látható, a 4. ábra szemlélteti a levegő-hélium cellák
közötti térfogatviszony-változást kis és nagy magasságon.
Alkalmazás során egy telepítési helyen három léggöm
böt használnak fel. Egy üzemel a légtérben, egy karbantar
tás alatt áll és egy készültségi helyzetben van. A rögzítő,
csörlő, kiszolgáló és vezetési pont vázlatát az 5. ábra
szemlélteti.

A léggömbradar-komplexumok főbb változatai
Az Egyesült Államok légierejénél az 1980-as évektől
kezdve alkalmazták a Seek Skyhook léggömbradarkomplexumot.
A léggömb hossza 93,3 m, átmérője 17,3 m volt. A be
épített AN/DPS-5 típusú radar 3,6 km magasságból 5 m2
hatásos visszaverő felületű repülőeszközöket derített fel
280 km maximális távolságon.
A komplexum érdekessége az volt, hogy a berendezé
sek elektromos táplálását a fedélzeten telepített és működ
tetett áramforrás végezte.
Az aggregátor 143 órás üzemelés során mintegy 400 I
üzemanyagot használt el, figyelemre méltó a 2 , 8 l-es órán
kénti átlagfogyasztás.
Az itt szerzett tapasztalatok alapján fejlesztették ki és
gyártották az immár különleges igényeket és kielégítő vál
tozatokat, a feladatok függvényében más és más méretek
kel, fedélzeti berendezésekkel.
A kisméretű léggömböket, amelyek térfogata 700-1600
m3, kis teljesítményű és kis tömegű radarokkal szerelték
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fel. 750-2500 m magassági tartományokban 90-120 km/h
szélsebességig és 130 km/h széllökésig alkalmazták.
Ilyen kisméretű komplexum a SASS (Small /Aerostat Sur
veillance System). Főbb adatait az 1. táblázat tartalmazza.
A SASS-komplexumban AN/APG-66 típusú radart alkal
maztak, az alábbiakban néhány fontosabb műszaki para
méterét ismertetjük.
Frekvenciaállomány:
Adó átlagteljesítménye:
Adó csúcsteljesítménye:

9,7-9,9 Ghz
200 W
17,5 kW

Antennaméret:
Antennanyereség:
Antennapolarizáció:
Sugárnyaláb irányítottsága:
vízszintes síkban
függőleges síkban
Atenna forgási sebessége:
Antenna függőleges
döntési szöge:
Adóimpulzus ismétlődési
frekvenciája:
Adóimpulzus ideje:
Adóimpulzus formája:

3x1 m
42 dB
függőleges
0,75 fok
2,25 fok
0,5-3 ford/perc
±20

Zajelnyomási tényező:
Maximális felderítési távolság:

fok

500-1500 Hz
0,285-4 ps
kódolatlan
hullámforma
60 dB
150 km

A SASS-komplexum könnyen szállítható. A teljes komp
lexumhoz rendszeresített két utánfutó közül az egyiken a
léggömböt, a csörlőt és a rögzítő kábelkötélzetet helyezték
el. A rögzítőkábel-rendszer része a 120/280 V 400 Hz há
romfázisú kábel és az adatátvitelhez szolgáló optikai kábel.
A másik utánfutóra került a vezetési pont, az áramforrás és
a különböző kisegítő berendezések.
A léggömböt 50 m sugarú területen lehet telepíteni,
amelynek egyenetlensége kevesebb mint 1 m.
A komplexum telepítését 4-5 fő 5 óra alatt képes végre
hajtani, üzemeltetéséhez 2 fő kezelő szükséges.
A léggömb emelkedési és lehúzási sebessége 60
m/perc. A hajófedélzeti változat telepítési helyigénye 55 m
hosszú felület, amin belül egy 35x10 m sík terület szüksé
ges.
A nagyméretű léggömböket, amelyek térfogata 700016 0 0 0 m3, nagy teljesítményű és tömegű radarokkal sze
relték fel. Ezeket 3-5 km magassági tartományokban
120-167 km/h szélsebességig és 192 km/h széllökésig al
kalmazzák.
A nagyméretű komplexumokhoz sorolható a SOURBALL
(Southwest Radar Ballon) és a LASS (Low Altitude Surve
illance System). A SOURBALL-komplexum adatait az 1.
táblázat tartalmazza. Érdekessége, hogy a rögzítőkábel át-

Gyakorlati felderítési távolsága:

Felderítés

Légtérben

Hatásos visszaverő
felület (m2)
2
Felderítési
távolság (km)
83

Vízfelszínen

10

10

50

150

74

74

STARS-Small Tethred Aerostat Relocatable System
Ezt a komplexumot a SASS bázisán hozták létre. Földi és
hajófedélzeti telepítésű változatai ismertek. A komplexum
főbb technikai paramétereit az 1 . táblázat tartalmazza.
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mérője 2,5 cm a 3 fázisú vezetővel együtt, amely 3000 V
feszültséget továbbít.
A fedélzet és a földön telepített vezetési pont között az
információcsere rádión keresztül valósul meg. Ugyanezen
összeköttetést használják fel a léggömbre vonatkozó infor
mációk továbbítására 5 mp-ként, 82 biten.
Az információs csomagban helyet kaptak a szélsebes
ség, a léggömb függőleges dőlésszöge, valamint az előző
ekben már részletezett léggömb belső nyomásviszonyok
értékei.
A komplexum része egy meteorológiai állomás, amely a
részletes időjárásjelentéshez meteorológiai radaroktól, mű
holdaktól és egyéb időjárást érzékelő berendezésektől érkező információkat használ fel.

Antenna forgási sebessége:
Sugárnyaláb irányítottsága:

Antennapolarizáció:

5 ford/perc
vízszintes síkban:
2,15 fok
függőleges síkban:
4 fok
függőleges

AN-TPW típus
IFF (idegen-saját felismerő):
5000 m magasan lévő komplexum felderítési távolságai
75% felderítési valószínűség mellett:
1 m2 hatásos visszaverő felületű cél esetén
2 2 0 km
2 m2
270 km
3 m2
296 km
A 71M AEROSTAT típusú léggömb technikai jellemzői:

A LASS - Low Altitude Surveillance System
A komplexumhoz tartozó léggömb 71M AEROSTAT tí
pusú, az alkalmazott radar típusa AN/TPS-63.
A radar technikai jellemzői:
Frekvenciatartomány:
1,215-1,35 Ghz
Adó átlagteljesítménye:
1,1 kW
Adó csúcsteljesítménye:
30 kW
Adóimpulzus ismétlődési
frekvenciája
375 Hz
Adóimpulzus-kompresszió:
99:1
Coded pulse anticlut
ter system (Kódmani
pulált adóimpulzus)
Zajelnyomási tényező

60 dB

Antennanyereség:
Antennaméret:

35 dB
7,5x4 m

71 m
Teljes hossz:
Vezérsík formája:
fordított Y
Az alsó vezérsíkok 135 fokra vannak a függőlegestől.
Max. átmérő:
21,5 m
Térfogat:
16 000 m3
Héliumvesztesége:
1 0 kg/nap
A burkolat szakítószilárdsága:
50 kg/cm
A függesztési pont
szakítószilárdsága:
32 kg/cm
A burkolat anyaga:
rétegelt tedlar, mylar,
dacron és hytrel
A rögzítőkábel technikai jellemzői:
30 kW A
Energiaátvitel:
Fázis:
3 fázis,
60 vagy 400 Hz
Szakítószilárdság:
Átmérője:
Tömege:

34 000 kg
2,5 cm
0 , 6 kg/m
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Működési magassága:
1500-4500 m
Max. magasság:
6100 m
Terhelhetőség:
1500 kg
Felengedési-levontatási
sebesség:
240 m/min
A földi rendszer tömege:
27 000 kg
Egyes publikációk szerint a nagyméretű komplexumokat
vészleszállító rendszerrel is felszerelték, mely a komplexu
mot lakatlan terület fölé képes navigálni, s ott leszállítani.
Ezt azután dolgozták ki, hogy egy Seek Skyhook komple
xum egy hirtelen támadt viharban elszabadult. A Mexikói
öbölben halászok fogták be a léggömböt kábelein keresz
tül, de az erős szél azt akkora erővel sodorta magával,
hogy a halászok hajóját felborítva újra elszabadult.
Az irányíthatatlanná vált szerkezetet a légierő lőtte le az
öböl felett.

A léggömbradar-komplexumok alkalmazása
Hadrendbe állításuk 1980-ban kezdődött, mikor az ameri
kai hadsereg két Seek Skyhook komplexumot telepített
Florida partjai mentén. Feladatuk elsősorban a kubai légi
erő kis magasságú, illetve közvetlen tengerszint feletti re
püléseinek felderítése és ellenőrzése volt.
1985 a második jelentős dátum történetünkben. Ekkor
kezdődött el egy léggömbradar-komplexumokból álló felde
rítő rendszer kiépítése Észak-Amerika déli partszakaszán.
A rendszer telepítését a vámhivatal és a parti őrség költ
ségvetéséből finanszírozták. Célja 16 kis magasságú rádi
ólokációs mérőponttal lefedni azokat a lehetséges légi út
vonalakat, amelyeket azt megelőzően földi telepítésű be
rendezésekkel lehetetlen volt ellenőrizni.
A kábítószer-csempészet érzékeny veszteséget volt
kénytelen elkönyvelni már a telepítés korai időszakában,
eredményességét a 2 . táblázat mutatja.

Az Egyesült Államok Szenátusának készített jelentés
szerint az 1990-es évek elejére a kábítószer-csempészet
az 1995. évi mennyiség 25%-ára csökkent.

Statisztikai adatok szerint 1990-ben 30 000 légi útvona
lat rögzített a rendszer, s 551-től volt feltételezhető, hogy a
csempészek repülői kerültek a radarképernyőre. 1992-ben
már 60 0 0 0 útvonalat regisztráltak, s ezekből 2 1 0 0 esetben
kellett rendkívüli rendszabályokat foganatosítani. A gyanús
útvonalakról szóló információkat azonnal továbbították a
felderített objektum körzetében lévő rendőri szervek ré
szére. Ez alapján tudtak hatékony és operatív intézkedése
ket végrehajtani.

Az Észak-Amerika felé irányuló repülések felderítéséért
és ellenőrzéséért az Észak-Amerikai Légvédelmi Parancs
nokság (NÓRÁD) felelős. A NÓRÁD radarfelderítő rend
szere igen jó lehetőségekkel bír felelősségi körzetének ha
tárain belül közepes és nagy magasságon repülő eszkö
zökkel szemben. Azonban ez nem mondható el elsősorban
a terepviszonyok miatt a kis magasságú légtértartomány
ról, amely a hatékony légvédelem érzékeny pontja. így
1991-ben a NÓRÁD átvette a léggömbradar-rendszer üze
meltetését és alkalmazását a vámhivataltól.

2 . táblázat
A kábítószercsempészek légi útvonalait felderítő rendszer
eredményessége

Felderítés
Időszak

Repülési útvonalak
Összesen
Riasztott

1990
1991
1992

30 000
55 000
60 0 0 0

551
959
2100

8. ábra: Földi telepítésű léggömbradar a rögzítőárbóccal
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A bevezetőben említett háborús alkalmazás során Kuvaitban telepített komplexum kitűnően derítette fel az iraki lé
gierő földközeli és kis magasságú légi céljait, valamint a
harckocsioszlopok mozgását is.
A légi és földi helyzetről szóló információk a komplexum
tól a kuvaiti légierő központi harcálláspontjára érkeztek,
ahol mindezek segítségével a megfelelő intézkedéseket
időben meg lehetett hozni.
Tapasztalatok támasztják alá, hogy a léggömbradarkomplexumok földi és repülőgép-fedélzetén telepített rada
rok együttes alkalmazásával végzik a leghatékonyabb fel
derítést.
Több ország - Anglia, Dél-Korea, Izrael, Szaúd-Arábia is alkalmaz léggömbradar-komplexumokat, más országok,
pl. Németország és Franciaország érdeklődnek a beredezés iránt.
Összességében megállapítható, hogy a léggömbradarkomplexum igen hatékony eszköz a földközeli, kis magas
ságon repülő eszközök felderítésében.
Azonban azt is el kell mondani, hogy önmagában ez az
eszköz sem képes megoldani a kis magasságú célok fel
derítésének és folyamatos követésének problematikáját, s
természetesen mint minden rendszeresítésre tervezett
technikai eszköznél, itt is lényeges elvégezni mindazon ha
tások vizsgálatát, amelyek befolyást gyakorolnak a beszer
zéstől kezdve az esetleges hazai rendszeresítésre.

Felhasznált irodalom:

LÉGGÖM B RADAR
ANTENNA
12. á b r a : A r a d a r a n te n n á já n a k m o z g a tó -p ró b á ja

1. Aerosztatnüje Radiolokacionnüje Komplexi USA
Zarubezsennoje Vojennoje Obozrenyije 1991/4.
2. The Advenced Technology Low Altitude Suveillance
System (ATLAS)-RADAR technial summary
3. Tactical Technology. 1993/3. szám
4. Jane's all the Words Aircraft
1990-91.220.old., 1992-93. 245. old.

1998/4 HADITECHNIKA 9

A Gamma-Juhász lőelemképző alkalmazása
Svédországban II. rész
Erik A lbertsson ny. áll. ezredes
A cikk első része a Haditechnika 1998/3. számában
jelent meg. Szerk.)

A Gamma-Juhász légvédelmi lőelemképző
műszaki leírása

Bevetés a légvédelemben

Általánosságok

1944.
szeptember 30-án Észak -Finnországban harcok
kezdődtek a finn különbéke miatt a Norvégiába visszavo
nuló német hadseregcsoport és a finn haderők között. A
Lappföld menti svéd határi megerősítették légvédelmi üte
gekkel. így került Erik Albertson őrvezető akkor Kuttainernbe, egy 7,5 cm-es légvédelmi üteghez. A Sarkkör felett ké
szült felvételei láthatóak az 1 -A. ábrán.

A leíráshoz egy svéd kapcsolási vázlatot használunk . Idő
megtakarítás céljából itt is svéd rövidítéseket alkalmazok.
Néhány képen maga a készülék látható. A következő leí
rásban a blokkvázlatra számokkal, betűkkel vagy betűkom
binációkkal utalok.

‘Murrnánsz!

S v é d o rs z á g

v>

!

Finnország j l

Észtország
650 km

, Íro rs z á g /

i4

\
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'Belgium ^N érnetország )
Németalföld
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A számítás menete
Célkövetés
A lőelemképző a lőelemeket teljesen automatikusan hatá
rozza meg a cél követése, valamint a céltávolság {AIferde
távolság) vagy a célmagasság (H) beállítása alapján. Az
irányzást két kézikerékkel két kezelő végzi. Az első kezelő
az oldalszög-kézikerékkel (sv-ratt az AD-ben) a készüléket
vízszintes síkban folyamatosan úgy mozgatja, hogy az
azon található irányzótávcső (3) oldalszögben pontosan
bemetssze a célt. A második kezelő a célhelyszög-kézikerékkel (hv-ratt az AD-ben) a távcső célzóvonalát úgy moz
gatja, hogy a cél állandóan a távcső szálkeresztjének kö
zepében legyen. Egy kiegészítő megfigyelő távcsővel az
irányzás állandóan ellenőrizhető. A harmadik kezelő a magasság-/távolság-kézikerékkel {H-AI-ratt az AD-ben) folya
matosan beállítja a távmérő adatait a készülék távolságbe

állító-skáláján (A/-skala). Adott esetben a céltávolság he
lyett a célmagasságot is be lehet állítani.
A fenti folyamatosan végzett beállítások - oldalszög (sv),
célhelyszög (hv) és a cél távolsága/magassága (Al/H) - ré
vén adódnak a cél mindenkori helyzetelemei, amelyekből
a készülék mechanizmusa automatikusan meghatározza a
cél mozgáselemeit, továbbá a lőelemeket (SSt/, E, Tg). A
készülékben lezajló, ezzel kapcsolatos folyamatok a követ
kező három lépésre bonthatók:
- a mérési pont (Mp) meghatározása;
- a találatpont (Tp) meghatározása;
- a találatponthoz tartozó lőelemek meghatározása.

A mérési pont (Mp) meghatározása
A cél térbeli helyzetét (mérési pont) a készülék a követ
kezőképpen állapítja meg:
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Az irányzótávcsővel (3) kapcsolatban áll egy kar (5),
amely ugyanazzal a szögértékkel (hv célhelyszög) fordul
el. A karon a mindenkori céltávolsággal arányosan eltoló
dik egy csap (6). A csapra két, egymásra merőleges léc tá
maszkodik. Az egyik léc (8) a célmagassággal (H), a má
sik léc (7) a térképtávolsággal (Ah) arányosan mozdul el. A
célmagasság-lécet (8) szervomotorosán a magasság-orsó
mozgatja. A távolság-lécet (távolság-kocsi) a távolság-csap
(6) tolja el.
Ha a céltávolság (AI) beállításával dolgozunk, akkor a
kerekes tengelykapcsolóval (90 az AD-ben) a magasság
motorok (Hm) bekapcsolhatók, illetve a távolságmotorok
(Aim) kikapcsolhatok, miközben a kézikerék (H-AI-ratt) és
a távolságorsó közötti kapcsolat létrejön, és a kézikerék és
magasságorsó közötti kapcsolat megszűnik.
Egyidejűleg a távolságmotorokat (Aim) áramtalanítjuk, és
a magasság-motorokat (Hm) bekapcsoljuk a magasságléc
(8) szervomotorjába.
Ha a célmagasság beállításával dolgozunk, akkor a ke
rekes tengelykapcsolót (90) átállítjuk, mire a távolságmoto
rok (Aim) bekapcsolódnak, illetve a magasságmotorok
(Hm) kikapcsolódnak, miközben a kézikerék (H-AI-rat) és a
távolságmotor közötti kapcsolat megszűnik. Egyidejűleg a
magasságmotorokat (Hm) áramtalanítjuk, és a távolság
motorokat (Aim) bekapcsoljuk a magasság-léc (8) szervo
motorjába.
A célmagasság-léc (8) mozgását a közbeiktatott differen
ciáló (Dl) vezeti a ballisztikus testekhez, amelyek ezáltal a
mindenkori célmagasságnak megfelelően fordulnak el.
A térképtávolság-léc (7) szilárdan össze van kötve egy
csuszkával, amely szintén a térképtávolsággal van eltolva.
A csuszka alatt, amely a készülék felső részében van elhe
lyezve, található egy korong (26), amely össze van kötve a
mozdulatlan alsó résszel. A felső csuszka A pontjának a
készülék közepétől (P) mért távolsága megegyezik a tér
képtávolsággal (Ah), ezért az alsó korongon mindig a cél
út vízszintes vetületét írja le, és az ugyanebbe a pontba
helyezett mérőgörgő állandóan a mindenkori célmozgás
irányába áll be. Ennek megfelelően a mérőgörgő szögse
bességének arányosnak kell lennie a célsebesség (fh) víz
szintes vetületével.

A találatpont meghatározása
A mérőgörgő mozgásának irányát egy elektromos szervoberendezés továbbítja а В és C karokra, amelyek ezért a
célmozgás mindenkori irányába állnak be. A két karon egyegy eltolható csapot helyeztek el. Az egyik csap (11) az
fh x ts felé, a másik csap (14) az fh x ts + fh x td felé toló
dik el, ahol fh = a célsebesség vízszintes összetevője, ts =
a lövedék repülési ideje és td= a töltés holtideje. A karokat
szintén a fent említett (Ah felé mozgó) csuszkán helyezték
el úgy, hogy forgástengelyüknek az Ipés Hp pontoktól min
dig Ah távolságra, és így a kitolt csapoknak (11 és 14)
ezektől a pontoktól AhTp távolságra (a találatpont térképtávolsága) kell lenniük.
A csaptól (11) az Ip ponton át egy acélszalag vezet a „fs”
(a lövedék repülési ideje) és „E” (emelkedési szög) ballisz
tikus testekig, és az acélszalag ezeket hosszirányban a ta
lálatpont térképtávolságával (AhTp) eltolja. A „fs” balliszti
kai testről egy mikrométer leveszi a találatpontnak megfe
lelő repülési időt, és a differenciálón (C az /WP-ben) át a
multiplikátorhoz (MP) irányítja, amely egy szorzótestből
(22) és az ahhoz tartozó elektromos kiértékelő mikromé
terből áll. A szorzótest hosszirányban a lövedék mindenko
ri repülési ideje szerint mozog és a célsebességnek meg
felelően fordul el. A mikrométer által érzékelt eredmény a
differenciálokon (D az АН-ban és E az АН-ban) át két orsó
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hoz kerül, miáltal а В és C karokon lévő csapok (11 és 14)
megfelelő mértékben kitolódnak. A differenciáló (D) a legördülésből származó elforduláskülönbségek kiegyenlíté
sére szolgál.
A szorzótestet (21) a töltési késedelem mindenkori érté
ke szerint hosszirányban beállítják, és a célsebességnek
megfelelően önműködően elfordul. A szorzótest (21) által
szolgáltatott értékekkel tolja ki a differenciáló (E) a csapot
(14).
A célsebesség meghatározása a következőképpen tör
ténik:
A fogazott tárcsát (a HF-ben), amelyet egy állandó fordu
latszámmal járó motor hajt, egy szintén motorikusán hajtott
bütykös tárcsa útján egy mérőkerék addig nyomja, míg a
cél meg nem tesz egy meghatározott útszakaszt. Az időin
tervallumot villamos érintkezők szolgáltatják, amelyek az A
pontban (az A/-/-ban) elhelyezett mérőgörgő kerületén úgy
vannak elhelyezve, hogy mindig záródik egy áramkör, ha a
cél megtett egy meghatározott távolságot. A mérőkerék el
fordulása arányos a sebességgel. A szorzótestek egyidejű
leg ugyanakkora mértékben fordulnak el. Az elfordulás
mértékét a mérési idő letelte után egy második tárcsa rög
zíti, ami után a mérőkerék visszatér kiindulási helyzetébe.
Ha a cél a vízszintestől eltérő irányban mozog, akkor a
találatpont magassági helyzetének megállapítása a követ
kező módon történik.
A magasságléc (8) beállító orsója (H) a differenciálón (E)
át megfelelő kötésekkel össze van kötve a sebességmérő
vel (VF), amely a szorzótestet (29) a magasságváltozás
mértéke (fv) szerint forgatja el. A szorzótest eltolása az idő
zítőtesttől kapott értékeknek megfelelően történik, és így a
mikrométer a találatpont magasságváltozásának értékeit
adja. Ezek az értékek a differenciálón (D1)át a ballisztikus
testekhez kerülnek, és azokat megfelelően elforgatják.

A találatponthoz tartozó lőelemek meghatározása
A képen az SSV meghatározásában közreműködő alkotó
elemek láthatók.
A találatpont oldalszögének meghatározása úgy történik,
hogy a készülék mindenkori oldalirányú elfordulása az ol
dalhajtástól (sv-ratt) a differenciálokon (25 a G-ben és 24 a
KO-ban) át az oldalszög-adóba (SSV a G-ben) jut. Az oldalszög-előretartást az A vonalzó (az АН-ban) szögelfordu
lása határozza meg. A vonalzó állandóan nekinyomódik a
csapnak (11). A vonalzó szögelfordulása a 25 differenciá
lon (a G-ben) át az oldalszög-adóhoz kerül. A deriválás fi
gyelembevétele úgy történik, hogy a vonalzó nem egye
nesként, hanem a deriválásnak megfelelő görbeként van
kialakítva.
A teljes csőemelkedést az „E ” ballisztikus test szolgáltat
ja, amely azonosan mozog a „ts” ballisztikus testtel. Az
elektro-mikrométer által felvett adatok a differenciálón (34
a KO-ban) át továbbjutnak az emelkedésiszög- (E) adóba.
Az időzítés- (Tg) adó az adatokat a differenciálón (38 a
KO-ban) át egy hasonló módon elhelyezett „Tg” ballisztikus
testtől kapja, amelynek hosszirányú mozgása egy acélsza
lag közvetítésével mindig arányos a csap (14) és a llp pont
közötti távolsággal.
Korrekciók
Ha a cél a lövedék repülési ideje alatt nem egyenes irány
ban mozog, hanem attól eltér (kanyarodó vagy kígyózó re
pülés), akkor a találatpont a tárcsa (33) - amelyen fel van
tüntetve a repülésirányt megadó nyíl - elforgatásával egy
áttétel segítségével a célúinak megfelelően áthelyezhető.

A találatpont áthelyezésének irányát a célútból lehet meg
határozni, amelynek vízszintes vetülete állandóan látható
a tárcsán (32). A célút feltüntetése úgy történik, hogy a tár
csában (33) elhelyezett ceruzát az áttétel Ah felé tolja, mi
közben a tárcsa (32) oldalra forog.
Az ütegparancsnok ezenkívül szükség esetén az oldal
szögben, az emelkedési szögben és az időzítésben egyegy beállítógombbal kézi korrekciókat végezhet. Ezekkel a
korrekciókkal a találatpont helyzetét oldalirányban a 24 dif
ferenciáló (a KO-ban), emelkedésben a 34 differenciáló (a
KO-ban) változtatja meg, és a korrigált eredmény vonás ér
tékekben az oldalszög-adóba, illetve az emelkedésiszögadóba kerül.
Az időzítés korrekcióit a 38 differenciáló (a KO-ban) tizedmásodpercekben az időzítésadóhoz juttatja. A töltés
holtideje 0-4 s értékre állítható be. Lásd a képet a készü
lék korrekciós részéről (balról jobbra: célhelyszög-, AVo-,
magasság-, időzítés- és oldalszög-korrekció).

A napi befolyásoló körülmények automatikus figyelembevétele
A találatpont lőelemeit meghatározó, készülékbe épített
ballisztikus testek lőtábla alapján készülnek. A lőtábla ada
tai a kezdősebességek fi/о), a közepes légnyomás (o) és
a szélerősség (W) ismert értékein alapulnak.
A KO és WU részekben annak a berendezésnek az elvi
elrendezése látható, amelynek közvetítésével automatiku
san figyelembe vehetők a fenti lőtábla-adatok változása ál
tal okozott eltérések. Ehhez a következő adatok ismerete
szükséges:

• a lövedék közepes kezdősebessége fi/о);
• a pillanatnyi légnyomás (o);
• a ballisztikus szél iránya (Bw) és sebessége (\n).
A ballisztikus szél irányának megfelelően a D differenci
áló beállítja az E kart (a WU-ban), és a C differenciáló a
karon található anyát a szélsebességgel arányosan eltolja.
A két, egymásra merőleges léc, amelyek az anyán találha
tó csapra támaszkodnak, ennek megfelelően a lőirányban
lévő összetevő (Wl), illetve a mindenkori ballisztikus szél
arra merőleges oldalösszetevője felé tolódnak.
Mind a kezdősebesség változása (AVo), mind a pillanat
nyi légnyomás változása fAo) és a szélnek a lőirányba eső
összetevője (Wl) befolyásolja a lövegcső emelkedését (E),
a lövedék repülési idejét (ts) és az időzítést (Tg), míg az ol
dalirányt a szélnek a lőirányra merőleges összetevője (Wt)
befolyásolja.
Az emelkedés (E) korrigálására három görbetest (Ek)
van kialakítva, amelyek a magasság szerint és a minden
kori időzítés (a lövedék repülési ideje) szerint fordulnak el.
Három további görbetest (Tgk) - amelyeknek a mozgá
sa azonos az előbb említett görbetestekével - szolgál a lö
vedék repülési idejének korrigálására (időzítés).
A görbetestek szolgáltatják a korrekciós adatokat arra az
esetre, ha a napi befolyásoló körülmények elérik maximá
lis értéküket. Ezekkel az értékekkel tolódnak el az egyes
görbetestekhez tartozó szorzótestek; az utóbbiak a korrek
ciós értékeket a tényleges (beállított) befolyásoló mennyi
ségekre csökkentik.
A görbetestek (Ek) által létrehozott és a szorzótestek ál
tal csökkentett korrekciós értékek egyesítve egy szervoberendezés közvetítésével a 34 differenciálón (a KO-ban) át
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az emelkedésiszög-adóba kerülnek. Hasonló módon a lö
vedék repülési idejének korrekciói a 38 differenciálón (a
KO-ban) át az időzítésadóba és a C differenciálón (az MPben) át a 22 szorzótesthez (az MP-ben) jutnak. A görbetes
tek (svWt) által létrehozott korrekciók a szervoberendezés
révén a 24 differenciálón (a KO-ban) át az oldalszögadóba
jutnak.
A parallaxis figyelembevétele
A parallaxist akkor kell figyelembe venni, ha a lőelemképző
a lövegek középpontján kívül van és adott esetben még
magasabb terepszinten is állították fel. Ebből a parallaxis
ból (a lőelemképző és az említett középpont közötti távol
ság és adott esetben szintkülönbség) származó korrekciók
automatikus végrehajtására egy olyan szerkezet szolgál,
amelynek elvi elrendezését a blokkvázlaton PK és VFjelö
li.
A PK részen látható kerék (Ap-ratt) a lőelemképző helyét
jelenti. Az e körül a kerék körül forgatható csúszópálya (F)
a lőelemképző irányba állításakor - később ismertetendő
módon - az üteg irányába áll be. Működés közben a csú
szópálya a mindenkori oldalszög + oldalszög-előretartás
szerint ellentétes értelemben elfordul, hogy irányba állása
mindig a lövegek középpontján maradjon. Ez csigahajtás
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segítségével történik az E differenciálón (a PK-ban) és a
kúpfogaskerék-páron (42) át. A csúszópályán beállítható
csúszópofa (55) csapja (52) jelenti az üteg helyét, és en
nek távolsága a ponttól (53) megegyezik a lőelemképző és
az említett középpont közötti távolsággal. Ez a távolság ké
pezi a parallaxis figyelembevételének alapját (Ap). Ennek
az alapnak a beállítása kerék (Ap-ratt) segítségével egy
skálán történik az E differenciáló és a csigahajtás útjában.
Az E differenciáló a legördülésből származó elforduláskü
lönbségek kigyenlítésére szolgál.
A forgáspont (53) vízszintesen mozgó csúszkán (54) he
lyezkedik el, és az 51 és 53 pontok közötti távolság meg
egyezik a találatpont mindenkori térképtávolságával
(AhTp), amely távolságot a készülék mindig automatikusan
beállít. A szánt (54) acélszalag tolja el, amely két vezető
görgőn át egy acélszalaggal az Ip ponton át van vezetve,
a célútkar (fh x ts) csapján (11) van rögzítve, és az utóbbi
val együtt mozog.
A parallaxisból származó oldalszög-korrekciót (svp) a vo
nalzó (55) szögelfordulásával vesszük figyelembe. A vonal
zó (55) a függőleges kerék (H) körül mozog, és a rugóerő
mindig a csapszeghez (52) szorítja.
Az oldalszög-korrekció ( Asvp) egy csigaszegmens (H) a
fogazott kerékre, majd a 24 differenciálón (a KO-ban) át
egy szervomotor az oldalszögadóba juttatja.
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Az 51 és 52 pontok közötti távolság mindig megegyezik
az üteg és a találatpont közötti távolsággal (Ah + AAhp),
és a ballisztikus testek az 52 pontban rögzített acélszalag
segítségével olyan mértékben tolódnak el, amely az 52-51
és 53-51 távolságok különbségének (AAhp) felel meg. Ez
úgy történik, hogy az acélszalag az 51 ponton és a görgőn
át a szánhoz (47) vezet, és ezt a már említett mértékben
eltolja. A szán a fogaslécek (48 a SG-ben) és egy-egy kí
vül fogazott anya közvetítésével kapcsolatban áll a „ts”, „E ”,
illetve „Tg” ballisztikus testekkel. A ballisztikus testeknek az
acélszalagok által előidézett eltolódása ezért ebben az
esetben a fogazások, illetve az orsós vezetések (48) már
említett közbeiktatása révén járulékos +l-A A h p mozgással
következik be.
A kúpfogaskerék-párok (42) közötti összekötő kerék egy
kerekes tengelykapcsolóval (65 a PK-ban), valamint a vo
násleolvasáshoz egy számlálóval van felszerelve. A paral-

laxis-vonásszámlálót 3150-re állítjuk, és a kerekes tengelykapcsolót (65) kikapcsoljuk. A készülék a vonásszámláló
3150-es állásánál az oldalirányhoz orientálódik. Ekkor a
készülék a lövegek középpontjára irányul. Ezután bekap
csoljuk a kerekes tengelykapcsolót.
Ha most a készüléket visszaállítjuk az alapállásba, akkor
a parallaxiskar (53-52) a lövegek középpontjára mutat.
A készülék és a lövegek középpontja közötti magasságkülönbséget egy kézikerékkel (Hp-ratt) a megfelelő skálán
állítjuk be. A beállítás a differenciáló (D2és VF-ben) felet
ti szerkezetben megy végbe, és bekövetkezik a „ts”, „E ”, il
letve „Tg” ballisztikus testek megfelelő elfordulása.

A cikkben kivétel nélkül svéd rövidítések szerepelnek,
hogy a svéd működési blokksémát lehessen használni.

Megalakult a Magyar Ballisztikai Társaság
Körülbelül két éve hogy megfogalmazódott néhány ballisztikai, illetve a ballisztikához kapcsolódó szakterület szakemberei körében a gondolat, hogy
tesületbe tömörülve kellene előmozdítani ezen szép, de lassan Magyarország kihaló szakma, helyesebben tudomány ügyét.
A gondolatot tett követte, és az 1997. május 22-én tarott alakuló közgyűlésen az alapszabály elfogadásával hivatalosan is megalakult a Magyar Bal
lisztikai Társaság, amelyet a Fővárosi Bíróság 1977. december 31-én kelt, 9. Pk. 61.323/1997/1. számú végzésével 7915 sorszám alatt vett nyilván
tartásba.
A Társaság célját legtömörebben az Alapszabály preambuluma fogalmazza meg: „Az alapítótagok mint a ballisztikát és társtudományait Magya
rországon művelő személyek, tevékenységük szakmai színvonaláért érzett felelősségüktől áthatva, és attól a szándéktól vezetve, hogy tevékenysé
gük összehangolásával a magyar és a nemzetközi szakmai hagyományokra épülő tudományos, műszaki és oktatói munkájuk eredményességét elő
mozdítsák - az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény szerint - önkormányzati elv alapján működő országos társadalmi szervezetet hoznak létre...”
Ennek megfelelően tehát a Magyar Ballisztikai Társaság (МВТ) tagjai szakmai tevékenységét elősegítő és összehangoló - önálló jogi személyiség
gel rendelkező - országos szakmai érdekképviseleti szervezet, autonóm szakmai testület. Székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 158. Működési te
rülete: Magyarország.
Az МВТ-nek jelenleg 39 tagja van. (37 természetes és 2 jogi személy), elnöke Piroska György, főtitkára Döme Valéria.
Az МВТ pártoktól független szakmai érdekképviseleti szervezet, egyetlen párttól sem kap támogatást. Országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, nem
is támogat.
Az МВТ szervezi és összefogja a szakmai tevékenység körébe tartozó azon személyeket, akik a Társaság céljait elfogadják és feladatai megva
lósulását elősegítik.
Mint szakmai érdekképviselet szakterületén ellátja tagjainak érdekképviseletét, érdekegyeztető tevékenységet folytat, amelynek keretében kapcso
latot létesít és tart fenn valamennyi érintett állami és társadalmi szervezettel, magán- és jogi személyekkel.
Szakmai tevékenységi köre az alábbi területekre terjed ki:
• fegyver, lőszer, lőpor, ballisztikai rendszer, ballisztikai védőeszköz fejlesztése, tervezése, gyártása, minősítése; • lőfegyvertervezés, minősítés; •
fegyverhasználat, lőkiképzés; • igazságügyi és műszaki fegyverszakértés; • a ballisztika és társ szakterületeinek oktatása, ismeretterjesztés; • rendez
vények szervezése.
Az МВТ céljai megvalósulása érdekében az alábbi feladatokat látja el: • A tagok részére a szakterületet illetően rendszeres információt nyújt. Te
vékenységéről és céljairól informálja mind a hazai, mind a külföldi szakmai köröket és a közvéleményt. • Kezdeményezi és szervezi tagjai összehan
golt fellépését, amennyiben a szakterület sajátos érdekei, a szakma jó hírneve és a tagok érdekei ezt megkívánják. • Kapcsolatot tart külföldi társa
ságokkal, nemzeti és nemzetközi szervezetekkel. A nemzetközi szövetségekben és fórumokon képviseli a tagság érdekeit. • Segítséget nyújt tagja
inak nemzetközi kapcsolataik fejlesztésében, továbbá szakmai információk továbbításával és szakmai napok rendezésével közreműködik szakmai ve
gyes bizottságok munkájában. • Szakmai tapasztalatokkal rendelkező tagok bevonásával szak- és munkabizottságokat hoz létre és működtet.
• Tagjai összehangolt véleménye alapján állást foglal a szakterületet érintő jogalkozói, jogalkalmazói, hatósági és egyéb döntésekkel kapcsolatban.
Állásfoglalásáról az érintett szervezeteket és szerveket, valamint saját tagságát tájékoztatja. • Közvetlen munkakapcsolatot épít ki és tart fenn, illetve
együttműködésre törekszik államigazgatási, önkormányzati szervekkel, valamint más érdekképviseleti (kamarai, védegyleti stb.) szervezetekkel, in
tézményekkel minden olyan területen, ahol a preambulumban megfogalmazottak érvényre juttatása azt indokolttá és szükségessé teszi.
• A kapcsolattartás területén kiemelten kezeli a szakterületét alapvetően befolyásoló jogszabályok előterjesztőit, különösen az Ipari, Kereskedelmi
és Idegenforgalmi Minisztérium, a Belügyminisztérium, a Művelődésügyi Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség Parancsnok
sága és az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság szerveit. • Kidolgozza és karbantartja a tagjai szakmai tevékenységére vonatkozó etikai normá
kat, felügyel ezek betartására. Fellép a szakterületén általánosan elfogadott normáktól eltérő magatartással szemben. E téren észrevételeket tesz és
szükség esetén állásfoglalásokat hoz. A feladat megvalósítása érdekében etikai bizottságot hozott létre és működtet. A tagok között felmerülő vitás
ügyekben jószolgálati feladatokat lát el. • Oktatási, műszaki felsőoktatási, tudományos és publikációs tevékenységével törekszik a megalapozott szak
mai ismeretek mind szélesebb körben való terjesztésére.
Bővebb információk az alábbi címen kérhetők:
Magyar Ballisztikai Társaság;
Levélcím: 1095 Budapest, Soroksári út 158. vagy 1025 Budapest Pf. 26.
Telefon: 394-3003; Fax: 394 3014
Bartha Tibor
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Nemzetközi Haditechnikai Szemle

F-16 Fighting Falcon - irány a XXI. század
Ili. rész

F-16 típusú repülőgép fejlesztésének, gyártásának
és rendszeresítésének a kronológiája
1972. augusztus - Az USAF két cég ajánlatát választotta ki
a légierő könnyű vadászrepülőgépe legyártására a je
lentkezők közöl. Az egyik cég a General Dynamics.
1973. december - Elkészülaz Y F -16 jelű nullszéria első
példánya (gyári száma: 72-01567)
1974. február - Az első prototípus első repülése.
1974. május - A második prototípus (72-01568) első repü
lése.
1975. január - Az USAF az F-16 típusú repülőgépet vá
lasztja a légi fölény kivívására hivatott vadászrepülő
gépének.
1975. május - F-16 típusú repülőgép (72-01567) először
repüli át az Atlanti-óceánt.
1975. június - Belgium, Dánia, Hollandia és Norvégia be
jelenti, hogy F-16 típusú repülőgépeket fog vásárolni.
1975. augusztus - Megkezdődik a gép gyártása.
1975. szeptember - Megkezdődik az első sorozatban
gyártott gép összeszerelése.
1976. július - Aláírják az első európai együttműködési
szerződést.
1976. október - Elkészül az első sorozatgyártású gép.
1976. december - Az első sorozatgyártású gép felszállása.
1977. ja n u á r-A z USAF bejelenti további 738 db gép meg
rendelését.
1977. május - F-16-os először repül át légi utántöltés nél
kül az Egyesült Államok felett.
1977. augusztus - Elkészült és végrehajtotta első repülé
sét az első kétüléses F-16B.
1977. október - A védelmi minisztérium jóváhagyja a re
pülőgép nagybani sorozatgyártását.
1977. november - Először indítanak AIM-7F Sparrow ra
kétát F-16 típusú repülőgépről.
1978. február - A SONACA/SABCA cég beindítja az első
európai összeszerelő üzemet.
1978. április - Hollandiában a Fokker-VFW cég megnyitja
a második európai szerelősort.
1978. július - Az első nagyobb európai gyártású részegy
séget - Belgiumban gyártott szárnyat - rászerelik egy
amerikai gyártású F-16-ra.
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1978. augusztus - Befejeződött az első sorozatgyártású
F-16A repülőgép (78-0001) összeszerelése. A gépet
James A. Abrahamson vezérőrnagy, az USAF F-16
programigazgatója vette át.
1978. augusztus - Az F-16 az első együléses vadászre
pülőgép, amely önállóan képes nagypontosságú lé
zervezérlésű fegyverek hordozására.
1978. augusztus - Izrael bejelenti, hogy - a Peace Marble
I program keretében - 75 db F-16 repülőgép beszer
zését tervezi.
1979. január - Az USAF - 388. harcászati vadászrepülőwing (TFW) (Hill légibázis, Utah) - megkapja az első
hadra fogható repülőgépet, amelyes Davis C. Rohr
dandártábornok vett át.
1979. január - A belga légierő átveszi az első Európában
összeszerelt repülőgépet.
1979. május - Az első holland összeszerelésű repülőgép
végrehajtja első repülését.
1979. május - Három repülőgép befejezett egy négyhóna
pos európai csapatpróbát.
1979. június - A Holland Királyi Légierő átveszi az első
F-16 típusú repülőgépét.
1980. január - A dán és a norvég légierők megkapták első
repülőgépeiket.
1980. január - Aire Levy vezérőrnagy átvette az izraeli lé
gierő első F-16 típusú repülőgépét.
1980. március - A holland kormány bejelenti, hogy a típus
ból 1 0 2 helyett 213 gépet vesz.
1980. június - Egyiptom szándéknyilatkozatot írt alá, hogy
- a Peace Vector I program keretében - 40 db F-16
repülőgépet vásárol.
1980. július - Az USAF hivatalosan a Fighting Falcon elne
vezést adja a repülőgépnek.
1980. július - Áz izraeli légierő fogadja az első négy re
pülőgépet, amik a mintegy 1 0 ezer kilométeres repülőutat az Egyesült Államokból 11 óra alatt tették meg.
1980. október - Végrehajtotta első repülését a repülőgép
F -1 6/79 típusjelű - olcsóbb - exportváltozata.
1980. novem ber-A z USAF hivatalosan bejelenti, hogy az
F-16 típus elérte a hadrafoghatósági szintet.
1980. december - Végrehajtotta első repülését a gép
F -1 6/101 típusú (75-0752), fejlesztési célokra szol
gáló kísérleti változata. Az F-101 típusú hajtóművet a
B—1 bombázó repülőgép számára fejlesztették ki.
1981. január - Az F -16/79 változatú gép befejezi pró
barepülési programját.
1981. január - A belga légierő egyik F-16-os vadászrepülőszázadást - elsőként - az európai NATO-erők alá
rendelik.
1981. február - F -1 6 típusú repülőgép először hajt végre
légi utántöltést (partnere egy KC-10).
1981. fe b ru á r-A korszerű közepes hatótávolságú levegő
levegő osztályú rakéta (ANRAAM) első indítása F-16
típusú repülőgépről.
1981. március - Az USAF 338. TFW 12 gépe óceánátre
pülési gyakorlatot hajt végre (Coronet Falcon), ami egy
ben az első hadműveleti áttelepülés volt az Egyesült
Államok (Hill légibázis) és Európa (Flesland, Norvégia)
között.

1981. április - A típus első légi győzelme. Az izraeli légierő
egyik F -16 típusú repülőgépe lelőtt két szíriai Mi- 8 he
likoptert.
1981. június - A 288. TFW repülőgépei a brit Királyi Légi
erő (RAF) által egy skóciai lőtéren rendezett versenyen
első helyen végeztek. A maximális 8000 pontból az
F-16-ost repülő amerikai pilóták 7831 pontot szereztek.
1981. június - A gép AF-16 jelű - földi célok elleni csapás
mérésre felszerelt - változata pontos csapást mért a
Bagdad melletti Twartha-ban épülő Osarik nukleáris
reaktorra.
1981. augusztus - F-16-os repülőgépről indított, bármilyen
időjárásban alkalmazható ANRAAM rakétával meg
semmisítettek egy légi célként szolágló F -1 02 típusú
repülőgépet.
1981. szeptember - Az USAF megnyitja az első, F -1 6 tí
pusú repülőgépeket üzemeltető légibázisát külföldön
(Kunsan, Dél-Korea).
1981. december - Dél-Korea szándéknyilatkozatot írt alá
36 db repülőgép vásárlásáról (Peace Bridge I prog
ram).
1981. december - Pakisztán lett a kilencedik ország,
amely légiereje részére (a Pearce Gate I és II progra
mok keretében) F -1 6 típusú repülőgépet vásárolt.
1982. január - Mohamed A. Hamid Helmi vezérőrnagy Fort
Worth-ben ünnepélyes keretek között átvette az egyip
tomi légierő első F -1 6 típusú repülőgépét.
1982. március - Megérkezik az első hat gép Egyiptomba.
1982. március - Az USAF bejelenti, hogy a Légi Nemzeti
Gárda (ANG) és a Légierő Tartaléka (AFRes) 1983ban megkapja első repülőgépeit a típusból.
1982. március - Az USAF bejelenti, hogy a légierő műre
pülő százada - a Taszáron is jár Thunderbirds - a
jövőben ezt a géptípust fogja repülni.
1982. május - Az Egyesült Államok kongresszusa jóvá
hagyta Egyiptom újabb - 40 darabos - rendelését (Pe
ace Vector II program).
1982. május - Venezuela 24 db gépet rendelt a Peace
Delta I program keretében.
1982. június - Átadták az Európában összeszerelt 200. re
pülőgépet. Százat a Fokker, százat a
SONACA/SABCA szerelt össze.
1982. július - A gépnek a korszerű vadászrepülőgép tech
nológiai integráció (AFTI) programban készült változata
(75-0750) először szállt fel. A program célja új manő
verezési módszerek és új fegyverhordozási technika
kipróbálása.
1982. július - A típus F-16XL jelű változata végrehajtja
első felszállását.

1982. július - Az USAFE megkezdi F -1 6 típusú repülőgé
pek üzemeltetését Európában (Hahn légibázis, NSZK).
1982. október - Kétüléses F-16XL repülőgép GE-F101 tí
pusú hajtóművel végrehajtotta első repülését.
1982. október - Pakisztánnak leszállítják az első gépet a
megrendelt negyvenből.
1982. november - A Thunderbirds század befejezi az
átállást a T-38A típusról az F-16-ra.
1983. január - A pakisztáni légierő hadrendbe állítja az
F -1 6 típust.
1983. február - A Luke légibázison (Arizona) megkezdi
működését egy kiképző központ, ahol a pilótákat az
F-16-ra képezik ki.
1983. február - Belgium további 44 gép beszerzéséről
dönt.
1983. április - Megkezdte működését az USAFE F -1 6 tí
pusú repülőgépeket üzemeltető második légibázisa
(Torrejon, Spanyolország).
1983. április - A Thunderbirds század bemutatja program
ját a nyilvánosságnak.
1983. július - Leszállítják az ezredik F-16 típusú repülőgépet.
1983. július - Megkezdi működését az ANG F-16-osokat
üzemeltető első repülőtere (McEntire).
1983. szeptember - Fort Worth-ben Venezuela átveszi az
első gépet a megrendelt 24-ből.
1983. szeptem ber-Törökország bejelenti, hogy 160 db
F -16 típusú repülőgépet-F110-G E -100 hajtóművel
- kíván vásárolni (Pearce Onyx I program).
1983. október - Az Egyesült Államokban végrehajtott
Gunsmoke 1983 - bombavetési - gyakorlatsorozaton
az 1., a 2. és 4. helyezést F -1 6 repülőgépek érték el.
1983. november - Leszállították Venezuelának az első
F -16 típusú repülőgépeket.
1983. december - A holland parlament jóváhagyta további
57 db repülőgép vásárlását, a típusból az összmennyiség így 213 lett.
1983. december - Izrael számára további 75 db gép finan
szírozására sikerült hosszú távú megoldást találni.
1984. január - Megkezdte működését az AFRes által F-16
típusú gépeket üzemeltető első légibázis (Hill, Utah).
1984. június - Az USAF megkapja a Block-30-as sorozat
ban GE-F110 hatóművel legyártott első F-16C váltoatú repülőgépet.
1984. augusztus - Az első 58 gép leszállítását követően
Dánia további 12 darabot rendel.
1984. szeptember - Az F-16/AFTI változatával megkezdik
a kísérletsorozat második fázisát, amelynek során új
fedélzeti berendezéseket és rendszereket próbálnak
ki.
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1984. november - Görögország hosszú kiválasztási folya
mat végén 40 db F-16 típusú repülőgép beszerzése
mellett dönt.
1985. január - Szingapúr is bejelenti, hogy ezt a típust vá
lasztotta légiereje korszerűsítésére.
1985. január - Az amerikai haditengerészet bejelenti, hogy
14 db F-16N típusú repülőgépet vásárol kiképzési
élra. Ezt további 12 gép beszerzése követi.
1985. fe b ru á r-A belgiumi Gosselies-ben ünnepélyesen
átadják a multinacionális program keretében legyár
tott 998. repülőgépet.
1985. április - Az Egyesült Államok kongresszusa beje
lenti, hogy hozzájárul 12 db F-16A/B típusú repülő
gép Thaiföld részére történő leszállításához (Peace
Naresuan I program).
1985. július - A Misawa légibázison (Japán) F-16 típusú
repülőgépeket állítanak hadrendbe. Ez a típus máso
dik telepítési helye a PACAF alárendeltségében.
1985. október - Az F-16 típusú repülőgépek az USAF
Gunsmoke 1985 gyakorlatsorozaton is remekeltek, az
első hét helyből hatot szereztek meg.
1985. december - Ramstein (NSZK) lett a 28. légibázis a
világon, amelyen F-16 típusú repülőgépeket üzemel
tetnek, de az első külföldi, ahol a típus F-16C/D jelű
változatait.
1986. január - A típus különböző változatai által összesen
repült idő meghaladta az egymillió órát.
1986. fe b ru á r-A z USAF 2795-ről 3047 darabra növeli az
általa összesen beszerzésre tervezett F-16 típusú re
pülőgépek számát.
1986. március - Suh Young Yull altábornagy átveszi az
első F-16D típusjelű repülőgépet, ezzel Dél-Korea lett
a Fighting Falcon-t üzemeltető tizedik ország, de egy
ben az Egyesült Államok után a második, amelynek
légiereje a korszerűbb és F100-PW -220 típusú haj
tóművel ellátott F-16C/D változatokat használja.
1986. július - Az USAF megkapta ezredik - egyben az
1572. legyártott - F-16 típusú repülőgépet.
1986. július - Légvédelmi feladat végrehajtása során a pa
kisztáni légierő egyik századparancsnoka F-16 típusú
repülőgépével lelőtte az afgán légierő egyik Szu-22
típusú gépét, egy másikat pedig megrongált.
1986. augusztus - Az F-16-os századok elnyerik az első
helyezéseket a Long Rifle 1986 bombavetési ver
senysorozaton.
1986. augusztus - Indonézia szándéknyilatkozatot ír alá
12 db - F-100-PW -220 típusú hajtóműveit szerelt F-16A/B jelű repülőgép vásárlásáról (Peace Bima
Sena program).
1986. szeptem ber-A z ANG megkezdi a légvédelmi fela
datokra rendszeresített F -106 típusú repülőgépei le
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cserélését F-16 típusúakra (159. repülőszázad,
Jacksonville).
1986. szeptember - Az USAF szerződést írt alá, hogy az
1986-89-es pénzügyi évek során 720 db F-16C/D típusú
repülőgépet vásárol.
1986. október - Az augusztusi átadási ceremóniát követő
en az első F-16C megérkezik Egyiptomba.
1986. október - Az USAF bejelenti, hogy az ANG-nál szol
gálatba állítandó 270 db hadászati rendeltetésű va
dászrepülőgép beszerzésére kiírt légvédelmi pályáza
ton az F-16-os típus lett a győztes.
1986. december - Az USAF állományába tartozó F -16 tí
pusú repülőgépek által repült óraszám eléri az egymil
liót.
1987. január - A General Dynamics előszerződést írt alá a
görög légierővel 40 db, F110-GE-100 típusú haj
tóművel szerelt F-16C/D változatú repülőgép leszál
lítására a Peace Xenia I program keretében.
1987. február - A Peace Marble II program keretében meg
érkezik Izraelbe az első F-16C.
1987. március - Bahrain szándéknyilatkozatot írt alá 12 db
F-16C/D változatú repülőgép beszerzéséről
F110-GE-100 hajtóművel.
1987. március - A F-16 típusú repülőgépet használó alegségek dominálnak a Long Rifle II elnevezésű bomba
vető versenysorozaton.
1987. á p rilis -A ramsteini légibázis repülőegysége átáll a
Block-30-as sorozatú F-16C/D változatú repülőgé
pekre.
1987. április - F-16-os első alkalommal hajtja végre szov
jet repülőgép elfogását kontinentális légvédelmi gya
korlat (CONUS) során.
1987. április - A misawai légibázison (Japán) települő egy
ség megkezdi az átállást a Block-30-as sorozatú
F-16C/D repülőgépekre és felállítanak egy második
századot is.
1987. á p rilis -A z amerikai haditengerészet rendszerbe ál
lítja az F-16N változat első gépét.
1987. május - Az USAF és az amerikai védelmi miniszté
rium is az 50. TFW-nek (Hahn, NSZK) adományozta
a legjobban üzemeltető repülőegységnek járó díjat.
1987. június - A 19. harcászati vadászrepülőszázad
(Shaw) - fennállásának 70. évfordulója tiszteletére új világrekordot állít fel: egy nap alatt a század 160
bevetést hajtott végre.
1987. június - Az ANG második légibázisán (Great Falls)
is megjelenik a légvédelmi feladatokkal megbízott
F-16A/B.
1987. június - Az Egyesült Államok haditengerészete vadászrepülő-képző iskolája - a közismert „Top Gun” - ,
valamint a gyakorlatokon az „ellenség" szerepét-

játszó VF-126 század (Miramar bázis) megkapja az
első F-16N típusú repülőgépeket.
1987. június - Az USAF átveszi a Block-32-es sorozatú
F-16C/D gépek első példányait.
1987. július-T ha iföld további hat darab F-16 vadászre
pülőgép beszerzéséről dönt.
1987. július - A török légierő képviselője Fort Worth-ben
ünnepélyesen átveszi a gép első példányát.
1987. július - Javasolják az USAF-nak, hogy az amerikai
gyártó Belgiummal, Dániával, Hollandiával és Norvé
giával együttműködve fejlessze ki és gyártsa a repülő
gép Agile Falcon elnevezésű változatát.
1987. július - A spangahlemi légibázison (NSZK) F-16C/D
típusú repülőgépek csatlakoznak az F-4G Wild Weasel-ekhez és állnak rendszerbe az ellenséges légvé
delmi rendszerek és eszközök megsemmisítésére.
1987. július - A F-16-os repülőalegységek tarolnak az
USAFE első Excalibur bombavető versenyén.
1987. augusztus - Az F-16-os alegységek dominálnak a
Harcászati Légiparancsnokság (TAC) Long Rifle III el
nevezésű bombavető versenyén.
1987. sze pte m b e r-A McGonnell légibázison megkezdi
működését az ANG második F-16-os kiképző köz
pontja.
1987. október - Egyiptom szándéknyilatkozatot ír alá to
vábbi 40 darab - AIM -7 rakéta hordozására is alkal
mas - F-16C/D változatú gép vásárlásáról (Peace
Vector III program).
1987. október - A kunsani bázison (Dél-Korea) megkezdik
az átállást a C/D változatra.
1987. október - Az USAF Thunderbirds százada körutat
hajt végre - az elsőt 1959 óta - a Csendes-óceán tér
ségében.
1987. október - Az F-16-osak az USAFE második Excali
bur bombavető versenyén is aratnak.
1987. október - Az F-16-os csapatok dominálnak az
USAF összes alegységét megmozgató Gunsmoke
1987 versenyen.
1987. október - Megérkezik Törökországba a légierő első
F-16C/D típusú repülőgépe (Murted légibázis).
1987. október - Az AFRes megkapja első F-16C/D válto
zatú - Block-32-es sorozat - repülőgépeit (Luke légi
bázis, Arizona).
1987. október - A Nas Key West bázison (Florida) szolgá
latba áll a gép T/F-16N jelű változata.
1987. október - Japán bejelenti, hogy az FS-X jelű prog
ramja alapjául az F-16 repülőgép egy változatát vá
lasztotta ki.
1987. december - Thaiföld szándéknyilatkozatot ír alá to
vábbi hat F-16-os repülőgép vásárlásáról (Peace Naresuan II program).
1988. február - Winston W. L. Choo vezérőrnagy átveszi a
Szingapúri Királyi Légierő első F -16 típusú repülőgé
pét, amely egyben a 2 0 0 0 . átadott repülőgép ebből a
típusból.
1988. április - A TAC által a George légibázison rendezett
Long Rifle IV versenyen az F-16-os csapatok domi
nálnak.
1988. május - Izrael 60 db F -16 típusú repülőgépet rendel
a Peace Marble III program keretében
1988. május - Thaiföldnek leszállítják az első F-16-ost.
1988. június - Dánia, Hollandia és Norvégia előzetes meg
állapodást ír alá az Egyesült Államokkal, hogy részt
vesz az Agile Falcon fejlesztésében és gyártásában.
1988. június - Dél-Korea négy F-16D változatú repülőgé
pet rendel F100-PW -220 típusú hajtóművekkel (Pe
ace Bridge II program).
1988. június - Az Egyesült Államok kongresszusa engedé
lyezte, hogy Malajzia hat F-16A és két F-16B típusú
repülőgépet rendeljen.

1988. szeptember - A világon szolgálatban álló F -1 6 tí
pusú repülőgépek összes repült óraszáma megha
ladja a kétmilliót.
1988. november - George Banakos dandártábornok át
veszi a görög légierő első gépét.
1988. december - Pakisztán további 11 db F-16A/B típusú
repülőgép vásárlásáról ír alá szerződést (Peace Gate
III program).
1988. december - A Block-40-es sorozatú első gép leszál
lítása után megkezdődik a Block-50-es sorozat fej
lesztése.
1989. ja n u á r-A Nea Anhialos légi támaszponton leszállnak a görög légierő első F-16 típusú repülőgépei.
1989. január - Megjelenik az első F-16-os alegység az
Egyesült Királyságban (Bentwaters).
1989. február - Leszállítják a MiG-29 Fulcrum színeire fes
tett első F-16 Agresszor változatú repülőgépet.
1989. február - Befejeződött az első, alapvetően légvé
delmi feladatra felkészített F-16 típusú repülőgép áta
lakítása.
1989. m á rc iu s -A z első F-16XL változatú gép újra elkez
dett repülni, és áttelepült a NASA Edwards légibázi
sára.
1989. május - Az első Block-40-es sorozatú F-16C válto
zatú gép megérkezett a Luke légibázisra.
1989. május - F-16A változatú géppel végrehajtott sikeres
kísérlet után először indítanak AIM-7 Sparrow rakétát
F-16C típusú repülőgépről.
1989. június - A jelentések szerint a pakisztáni légierő
F-16 típusú repülőgépei legalább három MiG-23
Flogger, két Szu-22 Fitter, két Szu-25 Frogfoot és
egy An-26 típusú gépet lőttek le az afgán légierő ál
lományából.
1989. szeptember - Pakisztán újabb 60 db F-16A/B válto
zatú repülőgépre adott le rendelést (Peace Gate IV
program).
1989. október - I. B. Sudjan altábornagy átveszi az indo
néz légierő első F-16 típusú repülőgépét.
1989. december - Megkezdi munkáját a holland légierő ki
képzőrészlege az ANG 162. repülőcsoportjánál (Tu
cson, Arizona).
1990. március - Ahmed Bin Sulman AI Kalifa ezredes Fort
Worth-ben ünnepélyesen átveszi a bahranini légierő
első repülőgépét.
1991. február - Az Öböl-háború során 249 db F -16 típusú
repülőgép mintegy 13 500 bevetést teljesített.
1991. március - Dél-Korea 120 gépet rendel
F100-PW -229 típusú hajtóművel (Peace Bridge III
program).
1991. április - Egyiptom szándéknyilatkozatot ír alá további
46 db F-16C/D típusú repülőgép beszerzéséről (Pe
ace Vectos IV program). Á gépek Törökországban ké
szülnek.
1991. április - Élt Marja Biok (Holland Királyi Légierő) lett
az F-16 típus első női harci pilótája.
1991. augusztus - Döntés született, hogy a Peace Onyx II
program keretében Törökország további 80 db
F-16c/D típusjelű gépet kap ankarai összeszerelé
sére.
1991... - Thaiföld további 18 gépet rendelt (Peace Naresuan III program).
1992. június - A venezuelai légierő F -16 típusú repülőgé
pei is részt vesznek a Red Flag fedőnevű gyakorla
ton. Első alkalommal hívják meg egy latin-amerikai or
szág légierejét erre a gyakorlatra.
1992. augusztus - Bejelentik, hogy Szingapúr lízingelni kí
vánja az USAF néhány gépét, amik addig a Thunder
birds században szolgáltak.
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1992. augusztus - A Pakisztán részére legyártott, de em
bargó miatt visszatartott F -1 6 típusú repülőgépek lízingelhetővé válnak.
1992. december - A Southern Watch hadművelet során
egyetlen AIM-120 AMRAAM típusú rakétával lelőttek
egy iraki MiG-25-öst. Ezt az esetet tekintik a típus
első igazi légiharc-győzelmének.
1993. január - Az iraki légtérben végrehajtott őrjáratozás
során az USAF egy F-16-os géppárja kazettás bom
bákat dobott egy iraki légvédelmi rakétaütegre és azt
megsemmisítette.
1993. január - A Pearce Xenia II program keretében Gö
rögország 46 db F110-GE-129 típusú hajtómű le
gyártásáról döntött 40 db F-16c/D változatú repülő
gép részére.

Felhasznált irodalom
Air International 1997. 11. szám. 217-224 old., 250-250 old
AFM 1994. 10. szám
Air International 1994. 4. szám

Vajda Ferenc Antal összeállítása nyomán
Gál Csaba mk. alez.

Az orosz BMP-3-as gyalogsági harcjárműcsalád
legújabb tagja
A BMP gyalogsági harcjárművet az
uráli Kurgan Gépgyár fejlesztette ki, és
a volt Szovjetunió szárazföldi csapata
inál a 60-as évek második felében je
lent meg. Az első típusváltozat a
BMP-1-es volt, melynek fegyverzete
egy 73 mm-es sima csövű lövegből és
az ezzel párhuzamosított 7,62 mm-es
géppuskából, továbbá egy AT-3-as ve
zetékes távirányítású páncéltörő raké
taindító állványból állt. Ezt követte a
BMP-2-es 1981-ben, melynél a fej
lesztőmérnökök már kétszemélyes tor
nyot hoztak létre, és a fegyverzetet egy
30 mm-es gépágyúra, 7,62 mm-es
géppuskára, illetve egy AT-5-ös pán
céltörő rakétára módosították. A
BMP-3-as 1987-ben jelent meg (1.
ábra). A fejlesztőcsoport vezetője Nyikonov volt, a kísérleti mintapéldány az Objekt 6 8 8 -as - 1981-ben készült
el.

A BMP-3 gyalogsági harcjármű
felépítése
A BM P-3 gyalogsági harcjárműnek
háromfős kezelőállománya (parancs
nok, operátor, harcjárművezető) van,
ezenkívül még egy hétfős lövészalegy
ség befogadására képes. A páncéltes
tet 2 ,5-0 ,8 cm-es hegesztett alumínium
ötvözet acéllemezekből alakították ki. A
homlokpáncélzat 300 m távolságról
kilőtt 30 mm-es lövedékkel szemben,
míg az oldallemezek a 7,62 mm-es
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géppuska páncéltörő lövedéktől nyújta
nak oltalmat a kezelőknek. A harc
járművezető - eltérően a szokványostól
- középen foglal helyet, ami vezetéstechnikai szempontból lényegesen elő
nyösebb. A harcjármű közepén a
küzdőtér a páncéltoronnyal, mögötte a
deszanttér található. A törzs mindkét ol
dalán egy-egy 7,62 mm-es PKT-géppuskát építettek be, melyeket két lö
vészkatona kezel egymástól függetle
nül. Kuriózumnak minősül, hogy a mo
tor és erőátviteli tér a deszanttér padló
szintje alatt kapott helyet. A 10 henge
res, négyütemű, V elrendezésű
UTD-29 típusú dízelmotor 500 LE
(368 kW) teljesítményű, és rendkívül jó
manőverezési lehetőséget nyújt. A fu
tómű felfüggesztése a jól kipróbált tor
ziós rugó típusú, az alváz mindkét olda
lán hat, kettős gumibetétes futó

görgőből áll. A láncfeszítő kerék elöl, a
hajtó csillagkerekek pedig hátul helyez
kednek el, az első kettőt és az utolsó
futógörgőt hidraulikus lengéscsillapító
val szerelték. A lánctalp tagjai gumibe
tétesek, melyek egyrészt a nagy sebes
ségű haladást, másrészt a gazdaságos
üzemeltetést teszik lehetővé. A lánctalp
felső ágának irányítására és megtartá
sára három tartógörgőt alkalmaznak. A
harcjármű vízen történő úszását 2 db
hajócsavar, illetve a korábbi típusoknál
ismert futóműre helyezett hidrodinami
kus burkolat teszi lehetővé. A páncélto
ronyban a harcjármű parancsnoka és
az operátor foglal helyet, ahol mind
kettőjük részére önálló búvónyílást ala
kítottak ki. A harcjármű fegyverzete függőlegesen és vízszintesen stabilizált
- 100 mm-es lövegből, 30 mm-es
gépágyúból, valamint ezzel párhuza-

mosított 7,62 mm-es géppuskából áll.
(Ehhez kapcsolódik még az elöl lévő
két géppuska is.) A 100 mm-es, huzagolt csövű, 2A70 jelzésű löveghez au
tomata töltőberendezés kapcsolódik,
mely a hagyományos repeszromboló
lövedékek mellett lézerirányítású raké
talövedék kilövésére is alkalmas (2 .
ábra). A 30UFjelzésű szárnystabilizált
repeszromboló lövedék hatásos lőtávolsága 4000 méterig terjed, és a nyíl
tan elhelyezkedő célok pusztítására al
kalmazható jó hatásfokkal. A teljes lő
szerjavadalmazás ebből a lőszertípus
ból 40 db, melyből 22 darabot az auto
mata töltőberendezés töltőtálcán he
lyeznek el. A töltőberendezéssel kap
csolatban itt érdemes megjegyezni,
hogy 1 0 lövedék kilövését képes bizto
sítani percenként. A 9M117jelzésű, lé
zerirányítású rakétalövedék a katonai
szakirodalomban Bastion, AT-10 vagy
Stabberjelzéssel is ismeretes (3. ábra),
a 9M 117 rakétalövedék hatótávolsága
100 métertől 4000 méterig terjed, harc
kocsi jellegű célok esetében találati
pontossága 80 százalékos. A tapaszta
latok szerint a lövedék alkalmas még
kis magasságú és sebességű légi cé
lok - helikopterek - megsemmisítésére
is.
A lövedék harcifejének páncélütő
képessége 600 mm. A BMP-3-as lő
szerjavadalmazása ebből a típusból 8
db. A 30 mm-es 2A72 jelzésű gépágyú
egyes-, illetve sorozatlövésre alkal
mas. Sorozatlövéskor a tűzgyorsaság
elérheti a percenkénti 200-300, akár az
500 lövést is. A gépágyúhoz nyom
jelzős repeszromboló, páncéltörő és lő
téri lőszereket rendszeresítettek. A ta
pasztalatok szerint a gépágyú könnyű
páncélzatú, valamint légi célok ellen,
míg a mellette lévő 7,62 mm-es PKTgéppuska a nyílt célok pusztítására al
kalmazható nagy hatékonysággal. A
gépágyú lőszerjavadalmazása 500, a
géppuskáé pedig 2000 db lövedék. A
BMP-3-as volt az első olyan gyalog
sági harcjármű, melyet tűzvezető rend
szerrel is felszereltek. A rendszer fonto
sabb elemei az 1D16 jelzésű lézertávmérő, az 1V539 jelzésű digitális ballisz
tikai számítógép és a 2E52 jelzésű stabilizátor berendezés (4. ábra). Az ope
rátor az 1K13-2 jelzésű binokuláris,
kombinált, nappali és éjszakai irány
zásra is alkalmas irányzótávcsővel dol
gozik, mely stabilizált és lézerirányítású
lövedék célra vezetésére is alkalmas
(5. ábra). A parancsnoknak az 1PZ-10
jelzésű képerősítős irányzótávcső és a
TKN-3M jelzésű figyelőműszer áll ren
delkezésére (6 . ábra). Az irányzó
távcső földi és légi célokra történő tűzvezetésre egyaránt alkalmas. A tűzve
zető rendszert úgy alakították ki, hogy
a cél megjelölése és a tüzelés (kivéve
a lézerirányítású lövedéket) a parancs

noki munkahelyről is végrehajtható le
gyen. A páncéltoronyra mindkét olda
lon három-három elektromos működte
tésű ködvető szerelhető fel. A fentieken
kívül termikus ködösítő berendezés
(üzemanyag-porlasztás és a kipufogó
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rendszerbe) is növeli a harcjármű álcá
zóképességét, mely alacsony sziluettjé
vel és magas fokú mozgékonyságával
jelentősen megnehezíti az ellenség
pontos célzását. A harcjármű szabvány
berendezéseihez tartozik még az auto
mata tűzoltó berendezés és az ABVvédőrendszer is. A harcjárművet belső
és külső összeköttetést biztosító beren
dezésekkel is ellátták. A külső össze
köttetést egy R -173 adó-vevő és egy
R-173P jelzésű vevőkészülék, a belső
beszélgetést az R-124 berendezés
látja el. A torony mögött a deszanttérben öt lövész helyezkedik el, akik a
harcjármű hátsó falán található két
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7. á b ra A

Namut

h o k e p e s ir a n y z e k o t o ro s z , b e lo r u s z e s fra n c ia c e g e k fe jle s z t e tte k k i. A k é p é n j ó l m e g fig y e lh e tő a p a n c e lto r o n y

h á ts ó ré s z é re fe ls z e r e lt ir á n y z ó k

nagyméretű ajtón keresztül szállnak be
vagy ki. A deszanttér tetején két tégla
lap alakú búvónyílás, az oldalfalakon
két, a baloldali ajtón pedig egy lőrés ta
lálható. A búvónyílások a lőszer bemálházását segítik elő, míg a lőrések le
hetővé teszik a lövészek számára a
harcjárműből történő tüzelést. A harc
járművet önbeásó és hasmagasság
változtató berendezéssel is felszerel
ték. (A hasmagasságot 190-510 mm
között lehet változtatni.) Említésre
méltó, hogy a BMP-3-as katonai szál
lító-repülőgéppel is szállítható.
A BMP-3-asok első harci alkalmazá
sára a csecsenföldi konfliktusban került
sor, bár nem volt alkalmas városi harc
megvívására. Azóta több erőfeszítés
történt a túlélőképesség növelésére,
így az oldalpáncélzatra és a páncélto
ronyra aktív páncélzatot szereltek fel,
mely már képes védelmet nyújtani az
RPG-7-es gránátvető kumulatív löve
dékével szemben. Értesülések szerint
az orosz szárazföldi csapatok az elkö
vetkező időszakban közel 2 0 0 db
BMP-3-ast készülnek megrendelni az
uráli Kurgan Gépgyártól. A legújabb
megrendeléseket Közel-Keletről várják.
Az Arab Emírség körülbelül 350 db,
Kuvait pedig 76 db harcjárművet vásá
rolt az elmúlt években. A legutolsó
megrendelés a ciprusi Nemzeti Gárdá
tól érkezett, ahol 43 db harcjármű talált
gazdára. Értesülések szerint Dél-Koreának a korábbi államadósság fejében
az oroszok katonai eszközökkel fizet
nek, így többek között ß/WP-3-asokat
kaphatnak. A BMP-3-sok fő verseny
társa a távol-keleti exportpiacon a brit
Warrior és az amerikai Bradley harcjárművek. (Kuvait korábban 254 db
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Warriort, Szaúd-Arábia pedig 400 db
amerikai M2/M3 Bradleyt vásárolt
meg.) Ezen a piacon versenytársként
még jelen van a svéd CV90 és az oszt
rák-spanyol ASCOD harcjármű, de
ezekre egyelőre nem érkezett megren
delés. Katonai szakértők véleménye
szerint a BMP-3-asoknak igen jó esé
lyük van egy esetleges újabb megren
delés elnyerésére. Ezt támasztja alá az
a körülmény is, hogy előállítási költsé
gük messze olcsóbb, mint a verseny
társaké. Néhány évvel ezelőtt ugyanis
egy harcjármű csupán 800 ezer USDba került. Az exportra szánt BM P-3
sokban hasonlít az orosz hadseregben
alkalmazottra, de számos változtatásra
is sor került. így többek közt Namut hő
képes irányzékkal, földi navigációs
rendszerrel és légkondicionáló beren
dezéssel szerelték fel őket (7. ábra). A
hőképes irányzék kifejlesztéséhez a
francia SAGEM Athos cég irányzéka
szolgáltatta a kiinduló alapot.
A legutóbbi időben az orosz konst
ruktőrök a BM P-3 alvázának felhasz
nálásával egy teljes járműcsalád kiala
kítására tesznek kísérletet, melynek
eddig ismert tagjai a következők:
BM P-3 raj-harcjármű
Ez a fent ismertetett alaptípus válto
zata, mely három fős kezelő és hét fős
lövészalegység elhelyezését teszi le
hetővé.

hogy a harci tömeg csökkentése érdeké
ben az önbeásó és hasmagasság-változtató berendezést nem szerelték be.
BM P-3K felderítő harcjármű (8. ábra)
Ezt a harcjárművet a Rosztovi Gépgyár
fejlesztette ki, és több változtatást is
eszközöltek az eredeti típushoz képest.
A fegyverzet ebben az esetben „csu
pán” egy 30 mm-es gépágyúból és egy
ezzel párhuzamosított 7,62-es PKTgéppuskából áll. A páncéltoronyba hő
képes felderítő műszereket, 1D14 jel
zésű lézertávmérőt, 1RL-133-1 jel
zésű felderítő rádiólokátor-állomást,
navigációs rendszert, híradó és belső
beszélő berendezést helyeztek el.
Brem-I javító-vontató harcjármű
A Brem-I jelzésű javító-vontató harc
jármű kezelőszemélyezete hat fő. A
harcjárművet, melyhez utánfutó kap
csolódik csőrlővel, daruval, általános
rendeltetésű szerszámokkal, segédberendezésekkel szerelték fel. Az után
futón akár egy teljes motorblokkot is le
het szállítani. Egyelőre ebből a harc
járműből csak a prototípus készült el.
Az orosz katonai szakirodalomban a
Brem -I harcjármű Begtjánka (futónő)
jelzéssel, a BM P-3K harcjármű pedig
Rüsz (hiúz), vagy BRM típusjelzéssel is
ismeretes.

BM P-3F

Hordozójármű és páncéltorony
alkalmazása

A BMP-3F jelzésű harcjárművet a ten
gerészgyalogság részére fejlesztették
ki. Itt a legfontosabb változtatás az,

A Kurgan Gépgyár fejlesztőmérnökei
szerint a BMP-3-as páncéltornya teljes
egészében felszerelhető másfajta lánc-

tett arra, hogy a BMP-3-as alvázra fel
szereli saját fejlesztésű légvédelmi
rendszerét. A francia Matra BAe Dyna
mics cég 6 db Mistral légvédelmi raké
tával felszerelt páncéltornyot alakítana
ki. A német Krauss-Maffei cég ajánlata
pedig a Wildcat légvédelmi páncélto
rony, melyet 30 mm-es Mauser iker
gépágyúval, vagy a másik változatnál
egy 30 mm-es gépágyúval és föld-le
vegő rakétával szerelnének fel.
VENA önjáró aknavető

8. á b ra A BMP-3K fe ld e rítő h a rc já rm ű

9. á b ra K riz a n té m iP T R

talpas és kerekes alvázakra is, bár tudomásom szerint - ilyen harcjármű
egyelőre még nem jelent meg a piacon.
A volt szovjet hadseregben hosszú év
tizedeken keresztül az MTLB páncélo
zott harcjármű volt az a többcélú alváz,
melyet jó néhány tűzeszköz hordozó
járműveként alkalmaztak. (Például pán
céltörő ágyúk vontatására, lokátorok,
önjáró lövegek, irányítható páncéltörő
rakéták indítóállványának hordozója
ként.) A Szovjetunió szétesése után az
MTLB-alvázak Ukrajnában készülnek,
ezért az orosz katonai vezetés régóta
keresi helyettesítésük lehetőségét, de
előállítási és fenntartási költségei je
lentősen meghaladják az MTLB-ét En
nek ellenére egyre több önjáró páncél
törő és légvédelmi irányítóállványt, il
letve önjáró aknavetőt fejlesztenek ki rá.

páncéltörő rakéták indítóállványainak.
Az omszki KBM Gépgyár (Konsztruktorszkoje Sjuró /Wasinosztrajenyija gépipari tervező iroda) által kifejlesztett
önjáró páncéltörő indítóállvány két,
nagy hatótávolságú, Krizantén jelzésű
(amerikai kódja A T-X-15) irányítható
páncéltörő rakétalövedékkel van felsze
relve. Itt a küzdőteret a harcjármű kö
zépső részében alakították ki, ahol az
indítóállványhoz egy automatizált töltőberendezés kapcsolódik. A harcjármű
összességében 15 db rakétát szállít. A
másik változatot a Volgái Gépgyár fej
lesztette ki, ahol a főfegyverzet két Kör
net (amerikai kódja AT-14) irányítható
páncéltörő rakéta alkotja, ám erről to
vábbi információk még nem állnak ren
delkezésre.

Önjáró páncéltörő indítóállvány
(9. ábra)

Önjáró légvédelmi indítóállvány

Legalább két típusváltozata ismeretes
a BM P-3 alvázán kialakított irányítható

Néhány vezető nyugati légvédelmi be
rendezéseket gyártó cég már javaslatot

A legutolsó információ szerint a BMP-3
alvázának felhasználásával új, 2Sz31es Vena jelzésű, 120 mm-es önjáró ak
navetőt is kialakítottak. Itt egy új és na
gyobb páncéltornyot alkalmaztak, mely
az alváz középső harmadán helyezke
dik el. A toronyba épített 120 mm-es,
hátultöltős, huzagolt csövő aknavető
függőleges irányzási határa -4°-tól
+80°-ig terjed, így megosztott és köz
vetlen irányzású tűzfeladatokat is meg
oldhat. A hátultöltős aknavetőhöz auto
mata töltőberendezés kapcsolódik,
mely meglepően nagy - 8 - 1 0 lövés
percenként - tűzgyorsaságot tesz le
hetővé. A töltőláncra egyszerre 36 db
lövedéket helyeznek, a teljes lőszerja
vadalmazás 70 db lövedéket tesz ki.
Az aknavető maximális lőtávolsága
az alkalmazott aknagránátok típusától
függően változó. A cső a korábbi 2Sz9es és 3Sz23-as önjáró aknavetőhöz ki
fejlesztett lőszereken kívül a nyugati
(NATO) eredetű lőszerek kilövésére is
alkalmas. A maximális lőtávolság re
peszromboló, kumulatív aknagránátok
esetében 7,2 km, míg pályagyorsító ak
nagránátok alkalmazásakor elérheti a
13 km-t. A legutóbbi időszakban Orosz
országból már az amerikai Copperhead
lőszerhez hasonló lézerirányítású löve
dékek kifejlesztéséről érkeztek hírek.
Még korábban a Krasznopol és Krasznopol-M jelzésűket a 152 és 155 mmes, a Kitolov-2-1 pedig 122 mm-es űr
méretű lövegek számára fejlesztették
ki. A legújabb Kitolov-2M jelzésű löve
dék már a 1 2 0 mm űrméretű aknavetők
részére készült. A 27 kg tömegű löve
dék maximális siklótávolsága 13-14
km-ig terjed, álló és mozgó célra egya
ránt alkalmazható. A gránát a röppálya
leszállóágán, becsapódás előtt 6-15
másodperccel aktivizálódik. A lézeres
megvilágítást a 2Sz31-es beépített,
vagy egy hordozható, háromlábú léze
res célmegjelölő műszerrel lehet vé
gezni. A kísérleti lövészetek tapasztala
tai szerint a Kitolov-2M találati pontos
sága 80-90%-os. A lézeres célmegjelö
lés maximális távolsága - harckocsi jel
legű célok esetében - elérheti a 7 kmt. A 2Sz31-es lőszerjavadalmazásához
10 db ilyen lövedék tartozik. A 2Sz31et, mint általánban napjaink legkor-
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I

A BMP-3 harcászati-technikai adatai
Kezelők (fő)
Szállítható állomány (fő)
Harci tömg (t)
Méretek: (m)
- hossza:
- szélessége:
- magassága:
Irányzási határok:
- függőleges:
- vízszintes
Maximális sebesség: (km/h)
- műúton:
-terepen:
Hatótávolság: (km)
Motor:
- teljesítménye (LE)
- fajlagos teljesítmény (LE/t)
Fegyverzet: (db)
- 100 mm-es 2A70 típusú löveg
löszerjavadalmazás:
repeszromboló:
lézerirányítású:
- 30 mm-es 2A42 típusú gépágyú
lőszerjavadalmazás:
repeszromboló:
- 7,62 mm-es PKT géppuska
lőszerjavadalmazás

3
7
18,7
6,725
3,30
2,45
- 6 fok +60 fok
360 fok

70
10

600
500
25
1

db

40
8
1

db

500
3 db
6000

szerűbb önjáró aknavetőit, lőelem
képző számítógéppel és navigációs be
rendezéssel is felszerelték. A rendszer
rel kapcsolatban érdemes megemlíteni,
hogy hat további harceszköz tűzrevezetését is képes elvégezni. A torony
jobb oldalán, a tetőpáncélon egy pa
rancsnoki kupolát alakítottak ki, mely a
célok felderítésében és a célmegjelö
lésben játszik szerepet. A kupolába
nappali/képerősítős irányzékot és lé
zertávmérőt helyeztek el. A rendszer
néhány elemét a BM P-3K jelzésű fel
derítő harcjárműnél is alkalmazták.
Takács Tamás őrnagy
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A Magyar Honvédségben rendszeresített
T-72-es harckocsik típusváltozatai

1978 óta áll szolgálatban a Magyar
Honvédségben (Néphadseregben) a
T-72 típusú harckocsi. Az elmúlt húsz
év alatt Magyarországon számos gya
korlaton, a világ különböző térségeiben
pedig több helyi háborúban vett részt.
Magyarországon rendszerbe állítása
óta kialakult és megbízhatóvá vált a tí
pusra való kiképzés, a fenntartás, kar
bantartás és javítás rendszere.
1996-ig a Magyar Honvédség szov
jet, csehszlovák és lengyel gyártmá
nyú, különböző típusváltozatú T-72-es
harckocsikkal rendelkezett. 1996-tól kedvezményes vásárlás eredménye
ként - Fehéroroszországtól 100 db kü
lönböző típusváltozatú és felszereltségű T-72-es harckocsi érkezett Magyarországra, és állt rendszerbe a Magyar
Honvédség különböző alakulatainál.
Ezzel a vásárlással a típus az MH
egyik meghatározó harckocsijává vált.

A harckocsi fejlesztésének rövid
története
A T-72-es típus fejlesztése a 60-as
évek elején kezdődött. Eddigre már ri
valizálás indult meg a Nyizsnij Tagil-i,
Vagonka Tervező Iroda és a harkovi
Morozov Iroda (T-64-es típust fejlesz
tette) között, az egyetemes harckocsi
kialakításában. A Vagonka Tervező Iro
da kidolgozta a 167-es objektumot
(1-3. sz. ábra), amely lényegében egy
új felfüggesztéssel ellátott T-62-es
volt. (A Szovjetunióban a kísérleti harc
kocsikat azonosítási számmal és objek
tumelnevezéssel látják el.) Mivel ebben
az időben a pártvezetés nagyon nagy
jelentőséget tulajdonított a rakétáknak,
így ezen „objektum"\/áltozatait páncél
elhárító rakétaindítóval szerelték fel,
melyet a harckocsitorony hátsó részére
erősítettek. A 167-es objektum az
egyetemes harckocsi kialakításában
vívott versenyben alulmaradt a Moro
zov Iroda 434-es objektumával szem
ben, amelyet 1967-ben T-64-es típus
jelzéssel rendszeresítettek (4. sz. áb
ra). A T-64-es típus ebben az időben a
legbonyolultabb harckocsi volt a vilá
gon, amelyet rendszerbe állítottak. A
Vagonka Tervező Iroda egy olcsóbb,
egyszerűbb megoldású harckocsi ter
vén dolgozott. Először a T-64-es típus
alvázába (5. sz. ábra) a T-62-es típus
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motorjának egy javított változatát, a
V-45 dízelmotort építették be. A válto
zat a 172-es objektum nevet kapta. A
kísérleteket 1968-69-ben hajtották vég
re. 1969 novemberében ebbe a harc
kocsiba V-46 dízelmotort szereltek. Mi
vel a T-64-es típusnál sok bosszúsá
got okozott a felfüggesztés után rezgé
se és az automata töltőkészülék töké
letlensége, a Vagonka tervezőgárdája
a felfüggesztést a 167-es objektumhoz
kifejlesztett típussal, az automata töltő
készüléket egy új kazettás töltőrend
szerrel cserélte le, amelyet a Kovaljev/Bisztrickij géptervező iroda dolgo
zott ki és a 172 M objektum jelzést kap
ta (6 . sz. ábra). 1969 nyarától Venyediktov vezetésével javított V-46 motor
felhasználásával folytatták a 172 M ob
jektum kidolgozását, amelyet 1973ben T-72 „Urat” típusnévvel rendszere
sítettek (7. sz. ábra). A T-72-es harcko
csi 40%-kal volt olcsóbb, mint a 7-64-

8.

á b ra : O p tik a i tá v o ls á g m é r ő v e l fe ls z e r e lt s z o v je t

T-72 -e s

típ u s ú h a r c k o c s i d e s z a n tk a p a s z k o d ó v a l é s b e k ö tö tt ta r ta lé k h o r d ó k k a l

es típus. Ez jórészt az egyszerűbb automatikájának és a
kevésbé kidolgozott tűzvezető rendszerének volt köszön
hető. Az egyszerűsége miatt ez a típus alkalmasabb volt
exportra is. A szovjet kormányzat 1973-ban felhatalmazta
a Nyizsnij Tagil-i gyárat arra, hogy a gyártósorait állítsa a
172 M objektum - most T-72-nek nevezett - típus gyártá
sára.
1978-ban Magyarországra szovjet gyártmányú T-72-es
típusú harckocsik érkeztek (8 . sz. ábra). Ezen T-72-es tí
pusú harckocsi főbb jellemzői:
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Tűzerő
A harckocsi fő fegyverzete egy D-81 jelű (2A46) 125 mmes sima csövű, hővédő burkolattal ellátott harckocsiágyú,
amely két síkban stabilizált és töltése automatikusan való
sul meg. A nappali irányzást monokuláris, függőleges sík
ban független látómező stabilizálású - ez biztosítja azt,
hogy az ágyú töltési szögön való rögzítődésének időszaká
ban is az irányzó célra tarthasson
TPD-2-49 jelű 8 -szoros nagyítású optikai távmérős irányzótávcső, az éjszakai

irányzást T P N -1-49-23 jelű monokuláris, elektrooptikai
5,5-szeres nagyítású infrairányzótávcső biztosítja. A harc
kocsi hatékony nehéz páncélozott célpontok ellen 2 1 0 0 m
távolságig. A találati valószínűség 0,6-0,7. A harckocsi be
épített fegyverzetéhez tartozik még egy 7,62 mm-es PKT
jelű párhuzamosított géppuska és egy 12,7 mm-es
NSZVT\e\ü légvédelmi géppuska. A légvédelmi géppuska
kezeléséhez a harckocsiparancsnoknak ki kell állnia a nyi
tott parancsnoki toronyba. A légvédelmi géppuska célra
irányzásának megoldása nehézkessé teszi az irányzást. A
harckocsiparancsnok egy kombinált - nappali és éjszakai
- TKN3 jelű célmegjelölő figyelőműszerrel rendelkezik,
amely lehetővé teszi a parancsnok számára a harckocsito
rony nagybani célra irányzását. Az ágyúhoz osztott lőszer
tartozik, amely azt jelenti, hogy a hajítótöltet és a gránát kü
lön részt alkot (9. sz. ábra) és csak a töltés folyamán egye
sül a töltényűrben (10. sz. ábra). A töltet részben elégő fa
lú, ami azt jelenti, hogy a lövés után csak egy csonk marad
a töltetből ( 1 1 . sz. ábra), amit a töltőautomata a következő
töltéskor kihajít a küzdőtérből a torony hátsó felső részén
kiképzett nyíláson. Az ágyúhoz repeszromboló lövedék
(OF-19), kumulatív lövedék (3BK 14 M) és űrméret alatti
páncéltörő lövedék (S/W 9; BM 12) tartozik, az ágyú auto
matikus töltését - az ágyú töltési szögön való rögzítése
után - egy kazettás rendszerű vízszintes elhelyezésű for
gó lőszerszállító, egy függőlegesen mozgó kazettaemelő
szerkezet és egy töltőlánc teszi lehetővé. A berendezéshez
tartozik egy mechanikus memóriaegység lőszerszámláló
val, amely nyilvántartja a forgó lőszerszállítóban elhelyezett
lőszerek mennyiségét és fajtáját. A töltés folyamata az
irányzó gombnyomására történik a kiválasztott lőszerfajtá
nak megfelelően. Természetesen lehetőség van a félauto
mata és a kézi töltésre is. A forgó lőszerszállító befogadóképessége 22 darab osztott lőszer. A többi lőszer a küzdő
térben különböző tartókban nyert elhelyezést.

Mozgékonyság

9. á b r a : B e m á lh á z á s r a e lő k é s z íte tt o s z to tt re p e s z r o m b o ló
g rá n á t

10. á b r a : A lő s z e r e lh e ly e z k e d é s e a fo r g ó lő s z e r tá r o ló
e g y k a z e ttá já b a n , m á lh á z á s i h e ly z e tb e n

A harckocsit egy 12 hengeres négyütemű, mindenevő, folyadékhűtéses, mechanikus feltöltővel ellátott V-46 jelű
582 kW teljesítményű motor hajtja. A harckocsi kedvező
fajlagos teljesítménnyel - 14,19 kW/t - rendelkezik. A harc
kocsi ködösítő berendezéssel is rendelkezik. A T-72 olda
lanként 6 db közepes méretű gumírozott futógörgővel, 3 db
tartógörgővel, hajtó- és láncfeszítő kerékkel rendelkezik.
Az első, második és a hatodik futógörgő hidraulikus len
géscsillapítóval van ellátva. A futómű rugózása kedvezően
hat a harckocsiból való figyelésre, az irányzásra és a lövés
leadásának pontosságára. A lánctalp oldalanként 96 db
lánctagból áll. A lánctagok öntöttvasból készültek, gumi
csuklósak és csapszegekkel kapcsolódnak egymáshoz. A
harckocsi kialakításakor nagy figyelmet fordítottak a hermetizálásra, amit nemcsak a tömegpusztító fegyverek ellen
fejlesztettek, hanem a víz alatti átkelés lehetőségeit is töké
letesítették ezáltal. A harckocsi tartozékában megtalálha
tók a víz alatti átkelés részegységei.

Védettség
A harckocsitestet és a tornyot homogén acélpáncél fedi. A
toronypáncél vastagsága változó, elöl maximálisan 400
mm. A homlokpáncél vastagsága 6 8 °-ban 205 mm. A Var
sói Szerződés haderői használatára gyártott összes harc
kocsit ellátták speciális szintetikus, ólom alapú anyagból
készült belső burkolattal. Ez bizonyos fokú védelmet nyújt
az atomrobbanás hatásai közül kettő ellen: a személyzetet
a neutronsugárzás, az elektronikai berendezéseket pedig

az elektromágneses impulzusok ellen védi. A futóművet és
az alvázat oldalról 4 db kihajtható kumulatív ernyő védi a
kumulatív hatású fegyverek ellen. A harckocsit ellátták szűrő-szellőztető berendezéssel és tűzoltó berendezéssel is.
Az 1978-ban Magyarországra került harckocsik között
századparancsnoki és zászlóalj-parancsnoki változat is
szerepelt. Az utóbbi típusjelzése T-72 K. A fent ismertetett
jellemzőktől a századparancsnoki harckocsik abban külön
böznek, hogy 2 db Я-12 3 M rádióállomással és TPD-K1
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típusú lézertávmérős irányzótávcsővel rendelkeznek, vala
mint az ágyú lőszerjavadalmazása 2 db-bal csökkent. A
T-72 К zászlóalj-parancsnoki harckocsi 1 db R -123 M és
1 db R-130 típusú rádióállomással rendelkezik. Ezenkívül
TPD-K1 lézertávmérős irányzótávcsővel, benzinüzemű
aggregátorral és TNA-3 jelzésű navigációs berendezéssel
is fel van szerelve. A lőszerjavadalmazás 31 db-ra csök
kent.

T-72-es típusú harckocsi
(csehszlovák és lengyel gyártású)
A fent ismertetett szovjet gyártmányú harckocsik a cseh,
lengyel beszerzésűektől külsőleg a következőkben külön
böznek. A tornyon nincsenek desszantkapaszkodók (12.
sz. ábra). A toronyról eltűnt az optikai távmérő báziscsöve,
a torony markánsabbá, erősebbé vált. A harckocsi belsejé
ben lévő különbségek a következőkben foglalhatók össze.
Minden harckocsi TPD-K1 lézertávmérős irányzótávcsővel
rendelkezik (13. sz. ábra), melynek látómezeje célszerűbb
elosztású, mint a szovjet típusé. A századparancsnoki és
a normál harckocsik lőszerjavadalmazása (ágyúhoz) egy
ségesen 40 db-ra nőtt. A harckocsimotoron lévő szűrők el
helyezését célszerűsítették, de ezáltal a szovjet és
cseh/lengyel motorokat a másik változatba való beszerelés
előtt kissé át kell építeni. A cseh és lengyel gyártmányú
harckocsik között apró különbségek vannak. Ilyen különb
ség, hogy a légvédelmi géppuska rákászát a cseh gyárt
mányú változaton függőlegesen, míg a lengyel változaton
vízszintesen lehet rögzíteni (14. sz. ábra). Zászlóalj-pa
rancsnoki harckocsi ebből a változatból nem érkezett.

T—72 M típ u s ú h a rc k o c s i

(csehszlovák és lengyel gyártású)
Ez a típus a fent ismertetett csehszlovák/lengyel gyártású
harckocsiktól a következőkben különbözik. A torony mind
két oldalára ködgránátvetők kerültek. A torony jobb oldalán
5, a bal oldalán 7 darab található. A ködgránátok felszere
lése jelentősen növelte a harckocsi harci hatékonyságát,
mert viszonylag függetlenül a széljárástól és sebességtől
rejti a harckocsit az ellenség vizuális felderítésétől, és lehe
tetlenné teszi lézer távolságmérővel való bemérését. A
páncéltest védelmére alkalmazott kumulatív ernyőket fel
váltotta a futóműkötényezés, amely gumivászonból készült
(15. sz. ábra). Az ágyú lőszerkészletét 44 darabra növel
ték. A vezető ülését módosították. A zászlóalj-parancsno
ki és dandárparancsnoki harckocsi lőszerjavadalmazása
36 darabra növekedett.

12. á b ra : C s e h s z lo v á k g y á r tm á n y ú T-72-es, d e s z a n tk a p a s z k o d ó k é s a z o p tik a i tá v m é r ő b á z is c s ö v e n é lk ü l
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13.

á b r a : A z ir á n y z ó m u n k a h e ly e . A k é p k ö z e p é n a

TPD-K1

lé z e r tá v m é r ő s ir á n y z ó tá v c s ő , tő le b a lr a a z é js z a k a i
ir á n y z ó tá v c s ő lá th a tó

14. á b r a : C s e h s z lo v á k é s le n g y e l g y á r tm á n y ú
h a r c k o c s ik

T-72 -e s

15. á b r a : L e n g y e l g y á r tm á n y ú

T-72 M h a r c k o c s i

16. á b r a : L e n g y e l g y á r tm á n y ú

T-72 M1K z á s z ló a lj- p a r a n c s 

n o k i h a r c k o c s i. A h a r c k o c s i o r r p á n c é ljá n j ó l lá th a tó a h e 
g e s z té s s e l r á e r ő s í te tt 16 m m v a s ta g p á n c é l

1. számú táblázat
FŐBB H A R C Á SZAT-TECH N IK AI ADATO K
A harckocsi típusa=>
Származási heiy=>
Garci tömeg (t)
Az ágyú űrmérete (mm)
Az ágyú lőszeijavadalmazása (db)
Töltés módja
Tűzgyorsaság (löv/min)
Géppuskák / lőszeijavadalmazásuk (db)
Gránátvetők száma (db)
Gossza a lövegcsővel együtt (mm)
A harckocsitest hossza (mm)
Maximális szélessége (mm)
Vlagassága a torony tetejéig (mm)
Maximális sebessége (km/lt)
Gatótávolság közúton (km)
Motor maximális teljesítménye (kW)
Fajlagos teljesítménye (kW/t)
[rányzótávcső típusa
Távolságméró fajtája
Éjszakai irányzótávcső típusa
Fegyverzet stabilizátor típusa
Torony homlokpáncél vastagsága (mm)
Alváz homlokpáncél vastagsága (mm)
Első lövés találati valószínűsége
Hatásos lőtávolság nehéz páncélozott célok
ellen (m)

T-72

T-72

T-72 M

T-72 M l

T-72 A*

T-72 A V *

Szovjetunió

Csehszlovákia
Lengyelország

Lengyelország

Lengyelország

Fehéroroszország

Fehcroroszország

41
125
39
automata
8
12,7 mm lé/300
7.62 mm pu/2000

41
125
40
automata
8
12,7 mm lé/300
7.62 mm pu/2000

41
125
44
automata
8
12,7 mm lé/300
7,62 mm pu/2000
12
9530
6860
3590
2190
60
500
582
14,19
TPD-K1
Цгег
TNP-1-49-23
2E28M
500
215
0,6-0,7
2100

41,5
125
44
automata
8
12,7 mm lé/300
7.62 mm pu/2000
12
9530
6860
3590
2190
60
500
582
14
TPD-K1
lézer
TNP-N49-23
2E28M
530
231
0,6-0,7
2100

41,5
125
44
automata
8
12,7 mm lé/300
7.62 mm pu/2000
12
9530
6860
3590
2190
60
500
582
14
TPD-K1
lézer
TNP-3-49
2 E 42-2
530
231
0,6-0,7
2100

43
125
44
automata
8
12,7 mm lé/300
7,62 mm /2000
8
9530
6860
3590
2140
55
500
582
13,53
TPD-K1
lézer
TNP-3-49
2 E 42-2
530+aktív páncél
231 +aktív páncél
0,6-0,7
2100

-

-

9530
6860
3460
2190
60
500
582
14,19
TPD-2-49
optikai
TNP-1-49-23
2E28M
400-410
205
0,6-0,7
2100

9530
6860
3460
2208
60
500
582
14,19
TPD-K1
lézer
TNP-1-49-23
2E28M
450
205
0,6-0,7
2100

* Magyarországon T-72 M l típusnéven rendszeresítették és azt a megjegyzést fűzték hozzá, hogy különböző felszereltségűek.

T -7 2 A (M a g ya ro rszá g o n T -7 2 M1)

17. ábra: T-72 M1 harckocsi (orosz jelzése T-72 A, későbbi
változat (Magyar Honvéd)

Ezt a típust hazai (szovjet) alkalmazásra 1979 óta gyártot
ták. Ebből a típusból fejlesztették ki a T-72 M export válto
zatot, amellyel lényegében megegyezik. 1982-től a harcko
csit 2 E 42-2 stabilizátorral látták el. A későbbi változato
kon a páncélzatot megerősítették és a torony tetejére
ólomszövet burkolatot helyeztek az áthatoló sugárzás
csökkentésére. A harckocsiba R-173-as típusú rádiót sze
reltek. A víz alatti átkelésre szolgáló levegőcső átkerült a
hátsó ládára. A levegőcső helyére újabb láda került (17. sz.
ábra).

T -7 2 A V (M a g ya ro rszá g o n T -7 2 M1)

Ezt a típust szintén hazai (szovjet) alkalmazásra 1985 óta
gyártották. A T-72 A harckocsi aktív páncéllal ellátott vál
tozata. Magyarország a robbanótesteket nem vásárolta
meg. A ködgránátvetők száma 8 db-ra csökkent és az
összes átkerült a torony bal oldalára egy tartóra (18. sz.
ábra).

Összegzés

18. á b ra : T-72 M1 a k tí v p á n c é lz a tt a l fe ls z e r e lt h a r c k o c s i
( o r o s z je lz é s e T-72 AVj

T -7 2 M1 (le n g ye l g y á rtá s ú )

Néhány harckocsi ebből a változatból is került Magyaror
szágra, elsősorban parancsnoki harckocsik (T-72 M1K).
Az eltérés a T-72 M típustól annyi, hogy a test felső hom
lokrészeinek páncélvédelmét megerősítették. Kiegészítés
képpen 16 mm-es páncéllemezt helyeztek fel rá. A torony
homlokpáncélzata is jelentős megerősítést kapott (16. sz.
ábra).

A T-72-es harckocsi közép-európai viszonylatban a kor
szerű harckocsik közé tartozik, azonban ma már főleg az
első sorozatú T-72-es harckocsik alulmaradnak viszonyí
tásban a fejlett országok harckocsijaival szemben, elsősor
ban a cél azonosításának lehetőségében éjszaka és rossz
látási viszonyok között. A T-72-es harckocsi magyarorszá
gi változatainak bemutatásán keresztül is látható, hogy ez
a harckocsi mennyire magában hordozza a továbbfejlesz
tés lehetőségét. Valószínű, hogy előbb-utóbb elengedhe
tetlen lesz ennek a típusnak a korszerűsítése Magyaror
szágon is. A korszerűsítés során személy szerint a híradó
berendezés, a tűzvezető rendszer és a védettség növelé
sét látjuk elengedhetetlennek. Addig is, amíg ez be nem
következik, folyamatos alkatrész-ellátással, megfelelő ki
képzéssel a T-72-es harckocsikkal felszerelt csapatok a
Magyar Honvédség egyik legütőképesebb csapatai lehet
nek.

2. számú táblázat

A T-72-es típusú harckocsik típusjeizései a gyártó országokban, valamint a típus megjelenésének éve
(a parancsnoki harckocsikat nem tartalmazza)
Szovjet
T-72
T-72
T-72 A
T-72
T-72
T-72
T-72

1973
1973
1973

AV 1985
В
1985
B1 1985
B(M)1987

Export
-

T-72
1975
T-72 M 1980
T-72 M1 1982
T-72 SZ 1987

Lengyel/Csehszlovák
-

T-72
T-72 M
T-72 M1
-

-

-

-

-

Irodalomjegyzék
1. JANE’S évkönyv Armour and artillery 1992-1993.
2. Milos Soukop: Tanky.
3. Tanks of the World.

4. Zaloga S.: Irányzatok az orosz harckocsigyártásban
(Jane’s Intelligence Review 1994/6).
5. A. V. Karpenko: Obozrenyie otyecsesztvennoj bronyetankovoj techniki (1905-1995) Szentpétervár, 1996.
Márkus Ferenc
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An-124 nehéz szállító repülőgép
Már 16 év eltelt azóta, hogy 1982. december 26-án először
a levegőbe emelkedett az Antonov Tervező Iroda által ter
vezett 305. számú gyártmány prototípusa. Az
SSSR-680125 fedélzeti számú Uljanovszkban gyártott re
pülőgépet a Puskin művében megismert orosz népmeséi
alakról, Ruszlánról nevezték el. Az An-124 típusú nehéz
szállító repülőgép az amerikai C -5A Galaxy mintájára ké
szült, de annak méreteit és részben lehetőségeit is megha
ladta. Ennek a merev szárnyú repülőeszköznek NATOkódjelölése Condor lett. Először az 1985 Paris Air Show-on
mutatták be a világnak. 1985 és 1987 között számos világ
rekordot állított fel, többek között 171,21terheléssel emel
kedett 10 750 m magasságra és zárt pályán több mint
20 000 km-es hatótávolsággal új távrepülési rekordot állí
tott fel.
A szovjet légierő 1987-től az An-22 típusú szállítógépek
felváltására rendszeresítette. A branszki Szesa melletti re
pülőtérre telepített ezred szakemberei 1986 májusában Kijevben ismerték meg az új repülőgépet. Jelenleg is itt állo
másozik az orosz katonai szállítórepülő-csapatok - hivata
los orosz adatok szerint - húsznál több An-124-es repülő
gépe. A Jane’s adatai szerint 26 db An-124 típusú repülő
géppel rendelkezett az orosz légierő, ebből 16 polgári fes
tésű és jelzésű, valamint 3 db-ot légi vezetési pontként al
kalmaznak. Más adatok szerint a 27 db An-124 típusú re
pülőgép katonai változatából 3 db-ot, a 21 db polgári típus
ból 2 db-ot vesztettek el. Azóta több gyakorlaton, katonai
tevékenységen katonai, valamint egyéb területen kereske
delmi céllal számos bevetésen vettek részt. Az örményor
szági földrengéskor 27 m hosszú, 120 t-ás darut, 1990.
december 1-jén váltott személyzettel Melbourne-Déli
Sark-Rio de Janeiro-Casablanca-Északi Sark-Primőrje—
Melbourne-útvonalon 63 óra 30 perc alatt körberepülték a
Földet, az Öböl-háború után 40-50 t-ás tűzoltó szerkezete
ket szállítottak az égő olajkutak eloltásához.

letve 576 felszállást végzett (max. 1500). Az utolsó karban
tartási munkákat előírás szerint 1996 novemberében vé
gezték, azóta üzemideje 86 órával növekedett.
A repülőgép december 4-én érkezett vissza Vietnamból,
ahova szerződés szerint Szu-27 vadászrepülőgépeket és
azok földi berendezéseit szállította. December 6-án ideális
látási viszonyok között -21 °C külső hőmérséklet mellett ké
szítették fel a további vietnami szállításhoz.
A vizsgálat során megállapították, hogy a felemelkedés
után a repülés harmadik másodpercében leállt a harmadik,
majd a második, ezután az első hajtómű. A negyedik haj
tómű is veszíteni kezdte a fordulatszámát, de a tizenegye
dik másodpercben ez stabilizálódott. A repülőgép a leálló
hajtóművek miatt oldalazó mozgásba kezdett. A jobb
szárny kétszintes faépületnek ütközött, majd a sárkány
négyemeletes házhoz csapódva széttört.
A balesetet valószínűleg a hajtómű tüzelőanyag-rend
szere idézte elő, a finomszűrőn jégkristályok rakódhattak
le, és amikor a felszállás előtt a hajtóműveket ellenőrizték,
nagy fordulatszámon ez a jégzárvány a szivattyúhoz került,
majd a felszállás során a tartós magas fordulatszám során
beékelte a szivattyúkat. Sajnos a tüzelőanyag előmelegí
tése ezeken a hajtóműveken nincs úgy megoldva, hogy az
esetleg szerényebb értékű, vagy nyári, illetve trópusi kero
zinból kicsapódó jégkristályok ne állítsák le a hajtóműve
ket.

Irkutszki tragédia
A repülőgép hatalmas mérete csak akkor szembetűnő,
amikor az ember által naponta látott tárgyhoz tudja hason
lítani. A repülőterek hatalmas betonsávjain a magányosan
álló gép méretei szinte elenyésznek. De sajnos 1997. de
cember 6-án a világ négyemeletes házhoz hasonlíthatta a
repülőgép méreteit. Moszkvai idő szerint 9 óra 46 perckor
a repülés második percében a szesai ezred 82005 fedél
zeti számú Ruszlánja felszállás közben lrkutszk-2 lakóte
lepre esett, ahol zuhanás közben hat házat, közöttük egy
iskolát és egy óvodát lerombolt, majd a fedélzetén lévő 1401
kerozin több mint ezer m2felületen mindent kiégetett. A ka
tasztrófáról közölt megrázó képek közül a legijesztőbb az
volt, ahol a leszakadt hátsó vezérsík a négyemeletes ház
két felső emeletének erkélyeit és ablakait bezúzta. A ka
tasztrófa következményei felszámolásakor 67 emberen,
közöttük két gyereken már nem tudtak segíteni, 520 sze
mélyt kellett átköltöztetni és 158 gyereket kellett más isko
lába, valamint óvodába átirányítani. A keletkezett anyagi
kár 150 millió USD.
A nyilvánosságra hozott adatok alapján a 82005 fsz.
An-124 típusú repülőgép 1986-ban Uljanovszkban készült
és üzemideje 1034 óra (a max. megengedett 6000 óra), il

2. á b ra : A z

AN-124-100

p iló ta k a b in ja (S z e k e r e s G á b o r )
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lelő állapota miatt sérült a gép. A hajtómű-meghibásodások
gyakorisága 1988-ban volt a legmagasabb, emiatt a haj
tóművön sok átalakítást hajtottak végre, de 1993 óta a hi
bák száma jelentősen csökken. Bár az orosz adatok közül
hiányzik az egy bevetésre eső hibák százaléka, így a meg
hibásodások csökkenésében szerepet játszhat a bevetés
számok redukálása is. A nyilvánosságra hozott 82005 fsz.
repülőgép adatai is ezt tükrözik, amely az utolsó 13 hónap
alatt 86 órát repült, addig évente 100 óra felett repült. A lé
gierő még mindig az első generációs hajtóművekkel üze
melteti az An-124 típusú szállítógépeket, amikor már a ke
reskedelmi Ruszlánok harmadik generációs hajtóművekkel
repülnek.

A gép technikai leírása

A bevetések során természetesen már korábban szá
mos meghibásodás zavarta a személyzet munkáját. Az
orosz légierő adatai szerint 1987 óta ezeken a repülőgépe
ken 189 esemény történt a fedélzeti berendezések meghi
básodása miatt, ezek 40%-át a futóművet működtető
mechanizmus működési hibája okozta, 34%-át a D-18T tí
pusú hajtómű. A 11 év alatt 14 alkalommal emberi hiba
okozott eseményt és 4 alkalommal a repülőtér nem megfe
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Az An-124 típusú repülőgép nagy hatótávolságú, négy su
gárhajtóműves nehéz szállítógép. Feladata a rendszeresí
tett katonai eszközök személyzettel egyidejű szállítása, a
katonai alegységek deszantolása haditechnikai eszközök
kel együtt, nagyméretű és nagy tömegű eszközök szállí
tása. Az alaptípust az alábbi változatok követték:
A n -1 24-100 - a kereskedelmi, polgári változat,
An-124-ЮОМ - nyugati fedélzeti berendezésekkel lett fel
szerelve, An-124-102 - korszerűbb elektronika beépítése,
A n -1 24-130 - General Electric CF6-80 hajtóművel. Eze
ken kívül tűzoltási céllal is terveztek egy példányt, amely
2 0 0 1 vizet képes szállítani.
A felsőelrendezésű szárny belépőélének hátranyilazása
35°. A héjszerkezetű szárny számos eleme üveg- és szén
szállal erősített. A repülőgép öntömegét kompozit anyag
felhasználásával is csökkentették. A repülőgép önjáró és
vontatott technikai eszközöket, konténereket, illetve szállí
tólapra rögzített anyagokat szállít. Deszantolásnál a szab
ványosított deszant raklapokat használják. A rakodási fela
datok gyorsítása érdekében a repülőgép orr-része hidrau
likus emelővel 7 perc alatt felemelhető. A farrészben kiala
kított rámpa 3 perc alatt leereszthető. A rakodási munkát 2
db 10 t-ás daru, 3 t-ás tömeget vontató csörlő és a szállí
tótér padozatába épített görgők segítik. A 10 t-nál
könnyebb terheket a hátsó nyíláson keresztül, az ennél ne
hezebb terheket az orr-részen keresztül rakodják be.

73 300
5. ábra: Az AN-124 nézeti rajza (A. K.)
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1

Fontosabb harcászati-műszaki adatok
Megnevezés

An-124 C-5A

Méretek
Szárnyfesztávolság (m):
Szárnyfelület (m2):
Hossz (m):
Magasság (m):
Alsó fedélzet magassága (m):
Alsó fedélzet hossza (m):
Alsó fedélzet szélessége (m):
Tehernyílás mérete (m x m):
Alsó fedélzet felülete (nf):

A nagy tömegű repülőgépet 24 kerekes behúzható fu
tóművel látták el. Az iker orrfutónál két pár 1120x450 mm
kereket, a sárkánytest két oldalára helyezett főfutóműnél
5 pár 1270x510 mm kereket alkalmaztak. A futómű kibo
csátási magassága szabályozható, így a repülőgép le
szállhat az orosz követelmények szerint 2. osztályú re
pülőtereken is.
A repülőgép 4 db D-18T típusú kétáramú gázturbinás
sugárhajtóművel rendelkezik, ezek tolóereje egyenként
229,5 kN. A hajtómű burkolatát üvegszál erősítéssel, a fel
függesztésüket szénszál erősítéssel gyártják. A szárny héj
szerkezete 10 db tüzelőanyag-tartályt foglal magába, ezek
összegzett térfogata 348 740 I.
A repülőgép személyzete és az utasok repülés közben a
felső fedélzeten helyezkednek el, a teher- vagy a szállított
járművek az alsó fedélzeten. A pilóta és a másodpilóta
széke mindhárom irányban szabadon állítható. A két fedél
zeti mérnök munkahelye a jobb oldali fal mellett lett kiala
kítva. A digitálisan integrált adatrendszer és a vezérlőszer
vek segítségével végzik a repülőgép minden berendezésé
nek vezérlését és a működés ellenőrzését. A pilóták mö
gött helyezkedik el a navigátor és a rádiós ülése. Az alsó
fedélzeti munkákat fedélzeti technikus végzi, ő csak teher
szállításkor csatlakozik a személyzethez. A pilótafülke mö
götti fűkében a személyzet étkezője van, e mögött két ka
bin található, ahol a váltószemélyzet pihen. Az utastérben
88 személy foglal helyet. Amikor Ammanból Daccába
bangladesi vendégmunkásokat menekítettek, az alsó fe
délzetre vegyi WC-ket és 570 l-es víztartályt helyeztek, és
ezután összesen 451 személyt tudtak szállítani.
A repülés irányítása részben elektronizált. A repülést
meteorológiai és magasságmérő lokátor segíti. A műszere
zettség a nyolcvanas évek elejének megfelelő tradicioná
lis analitikus műszerekből és kiegészítő digitális elemekből
áll. A biztonságot a rendszerek háromszoros tartalékolása
is fokozza. A hajtóművek irányítása mechanikus, de az
elektronikus rendszerek automatikusan is vezérlik a végre
hajtó szerkezet segítségével.
A baleset után repülési tilalom miatt nem repülhettek ezek
a nehéz szállítógépek. Majd 1998. május 15-én Levkov ve
zérőrnagy, a szállítórepülők főparancsnokának vezetésé
vel készült újra Ruszlán a repüléshez. Az első nekifutás
közben ugyan az egyik rendszerellenőrző műszer veszélyt
jelzett, emiatt leállították a felszállást, de a megismételt már
sikeres volt, így újra repülhetnek a Ruszlánok. Az orosz
fegyveres erő a Ruszlánok által végzett munkadíjból 80%ot kap, a légierő 10%-ot és a repülőgépek üzemeltetésére
10% marad. Talán ez a gazdasági indok is szerepet ját
szott a repülések újbóli engedélyezésekor.
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73,30
628
69,10
20,78
4,4
21,08
6,4
6,4x4,4
1160

67,38
576
75,49
19,85
4,12
36,93
4,12
n. a.
213,7

Tömegadatok
Maximális felszállótömeg (t):
392
348
Megengedett maximális
leszállótömeg (t):
330
348
Üres tömeg (t):
175
169,6
Maximális terhelés (t):
150
118,4
Tüzelőanyag maximális tömege (t) : 213,7
150,8
Maximális hatótávolság (km):
16 500 10411
Hatótávolság maximális
terheléssel (km):
4 500
5 526
Hatótávolság 5 t terheléssel (km): n. a.
10 200
Hatótávolság 40 t terheléssel (km): 12 200 n. a.
Felszállási úthossz
15 m magasságra
maximális terheléssel (m):
3 000*
2 987
Leszállási úthossz
15 m magasságról,
maximális terheléssel (m):
1 164
1 050*
Kifutási úthossza
teljes terheléssel (m):
900
725
Maximális sebesség (km/h):
850
919
Utazósebesség (km/h):
750
865
Maximális repülési magasság (m): 9 500
10 895
Felszállási sebesség (km/h):
275
n. a.
Leszállási sebesség (km/h):
220-280193
Személyzet (fő):
7
5
G yártási adatok
Sorozatgyártás kezdete:
1987. febr. 1968
Legyártott mennyiség (db):
48 (54**) 81
Elvesztett gépek mennyisége (db)
5
5
Fejlesztőés mintasorozatgyártó cég:
Kijevi RIE Lockheed
Sorozatgyártó cég:
Aviasztar RE Lockheed
Megjegyzés:
* az orosz adatoknál nincs meghatározva a repülési ma
gasság
** Jane’s adatok szerint
Szabó Miklós

Felhívás O lvasóinkhoz!

Sajnálattal közöljük, hogy a HADITECHNIKA
példányonkénti árát 1999. január 1-jétől 180 Ft-ra
kell emelnünk.
Az évi előfizetés 560 Ft, a féléves 280 Ft-al vál
tozatlan marad.
Szerk.

Az X-36 mozgékonyságot kutató
vadászrepülőgép program
Az X -36 program elsődleges célja az
volt, hogy olyan aerodinamikai, meg
hajtási és repülésvezérlési technológiá
kat fejlesszen ki és mutasson be, ame
lyekkel a jövőbeni vadászrepülőgépek

mozgékonysága és túlélőképessége
javítható.
A Boeing Phantom Works a NASAval tervezett, gyártott és kipróbált egy
28%-os méretarányú farok nélküli repü

lőgépet, amely az osztott csűrőlap és a
tolóerő vektor eltérítésének egy innova
tív kombinációja használatával ér el
magas repülési manőverezhetőséget.
A prototípus kifejlesztése feleannyi időt
és tizedannyi költséget vett igénybe,
mint amennyit egy teljes méretű, pilótá
val vezetett járműé.
Az X -36 mozgékonyságát egy ala
csony sebességű, nagy támadási szö
gűtől a nagy sebességű, alacsony tá
madási szögig tartó teljesítménytarto
mányban próbálták ki. Minden teljesít
ménycélt elért vagy meghaladott, és a
repülőgép stabilitása és kezelhetősége
a teljes próba alatt kiválónak bizonyult.
Valójában a repülőgép mozgékonyabb
nak bizonyult, mint napjaink csúcs-va
dászrepülőgépei.
A repülési kísérleti program 1997.
május 17-től november 12-ig tartott a
NASA Dryden Flight Research Center
ben, Kaliforniában. A programra készí
tett két prototípus közül csak az egyik
repült. A 25 hét alatt a prototípus példa
nélkül állóan 31 kísérleti repülést hajtott
végre és összesen 15 óra 38 percet töl
tött a levegőben. A mozgékonysági cé
lokon felül a repülőgép 6157 m-es ma
gasságot, 206 csomós (381,5 km/h)
sebességet és 40°-os maximális táma
dási szöget ért el.
Az X -36 5,48 m hosszú, 3,04 m
fesztávolságú, 0,91 m magas és 576
kg tömegű. A repülőgépet egy Williams
Research F 1 12 turbofan hajtómű haj
totta, ami 317,5 kg tolóerőt szolgálta
tott. A repülőgépet egy pilóta a földi ál
lomáson lévő, fejre szerelhető kijelző
vel ellátott pilótakabinból távirányítással
vezeti, ami kiküszöböli a drága és bo
nyolult autonóm repülésvezérlő rend
szerek szükségességét.
Az X -36 program befejeztével a Vé
delmi Minisztérium és a NASA azt fon
tolgatja, hogy olyan más technológiák
kipróbálására is felhasználja a repülő
gépet, mint például a magasan fejlett,
újra konfigurálható repülésvezérlő
rendszerek. Mindemellett a Boeing cég
felhasználja az X-36-on szerzett ta
pasztalatait ember nélküli légi harcjár
művek (UCAV) fejlesztésére és a Ca
nard Rotor/Wing elnevezésű, fejlett
forgószárnyas repülőgép pilóta nélküli
változatának kifejlesztésére.
Boeing
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A PS-05/A típusú repülőgép-fedélzeti radar
Dr. C sorba János m érnök alezredes
MH R M SZF-ség
A PS-05/A típusú többfeladatú felderítő
és tűzvezető Doppler radart a svéd
JAS 39 Gripen vadász, csapásmérő és
felderítő harcászati repülőgépen rend
szeresítették. Az 1. és 2. ábra a radart
a repülőgépbe épített állapotban mu
tatja leszerelt repülőgéporrkúppal és a
radarhoz hozzáférést biztosító sze
relőnyílásokkal. A Gripen harcászati re
pülőgépnek, mely a mitológiai sasfejű
Griff madárról kapta nevét, ez a radar
biztosítja a sasszem élességű látását.
A PS-05/A radart az Ericsson Mikrowave Systems AB vállalatnak az Air
borne Radar Division ágazata a Svéd
Légierő számára végzett fedélzeti ra
darfejlesztés és -gyártás évtizedes ta
pasztalatai felhasználásával alkotta
meg. A radar a repülőgép célfelderítő

és célelfogó rendszerében a legfonto
sabb szenzor szerepét tölti be. A radar
az 2. táblázatban látható fő műszaki
adatokkal és jellemzőkkel rendelkezik.

Az adójelek modulálása
és a jelfeldolgozás
Az egyes működési üzemmódokban
előírt követelmények teljesítése érde
kében az adójel modulálása kis, köze
pes és nagy impulzusismétlődési frek
venciával és különféle vivőfrekvencia
változtatási, illetve jelfeldolgozási eljá
rással történhet. Az antennafőnyalábon, valamint az oldalhurkokon keresz
tül vett háttérzavar (terepreflexió) elosz
lása távolság és frekvencia szerint
változó. Az eloszlás ismeretében kell

beállítani a radar adójelének paraméte
reit, illetve a jelfeldolgozási eljárás fajtá
ját és jellemzőit.
A terepreflexión kívül további zavaró
tényezőkkel, illetve jelenségekkel is kell
számolni. Ilyenek például: a földi
mozgó célok, a mérési eredményekben
mutatkozó határozatlanság, az eső és
a mesterségesen létesített passzív za
varfelhő.
Nagy impulzusismétlődésli frekvenci
ával történő adójelmoduláció és a vevő
oldalon végzett Doppler-jelfeldolgozás
elsősorban a közeledő irányba repülő
légi célokkal szembeni alkalmazásra
szolgál, a háttérzavar elnyomásával.
Közepes impulzusismétlődési frek
vencia Doppler-jelfeldolgozással köze
ledő és távolodó irányba repülő légi cé
lok elleni alkalmazásra szolgál. Ennek
egy nagy felbontóképességű al-üzemmódja használatos a céltárgyak követé
sére.
Kis impulzusismétlődési frekvencia
és Doppler-jelfeldolgozás a földi mozgó
célok elleni működést szolgálja.
Van egy kis impulzusismétlődési
frekvenciájú, impulzusról impulzusra
változó vivőfrekvenciás üzemmód,
amely normál nyalábbal történő térké
pezésre és felszíni célok detektálására
szolgál.
A radarnak további speciális üzem
módjai is vannak: a földi célpont pontos
távolságának megmérésére szolgáló
üzemmód, a Doppler-elven történő
nyalábszűkítéssel végzett, az antenna
periodikus letapogató mozgása melletti,
jó felbontású térképező üzemmód, va
lamint az ugyancsak Doppler-jelfeldol
gozást alkalmazó és egy kijelölt terepszakaszról különlegesen jó felbontású
radartérképet biztosító szintetikus apertúra üzemmód.
A 1. táblázat a többfeladatú repülő
gép-fedélzeti radaroknál alkalmazott
fő hullámformák tulajdonságainak
összehasonlítását tartalmazza. A táblá
zatból látható, hogy egyik hullámforma
sem biztosítja a legjobb eredményeket
minden feladatra és minden körülmé
nyek között. Ezért szükséges, s a
PS-05/A radar esetében is alkalmaz
zák, az egyes hullámformák váltogatá
sát, kombinálását.

Működési üzemmódok
A földi és vízfelszíni célok elleni műkö
dés fő üzemmódjai: a nagy hatótávol
ságú felderítés, a kijelölt céltárgyak kö-
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A ra d a r szerkezeti felépítése
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A radar szerkezeti felépítése

vetése, a térképezés és a levegő-föld
távolságmérés. A radar támogatja a ha
jók elleni és a levegő-föld rakéták alkal
mazását.
A légi célok elleni működés fő üzem
módjai a következők: nagy hatótávol
ságú felderítés; egyidejűleg több cél
pályakövetése a felderítési zóna leta
pogatása közben; egyidejűleg több,
úgynevezett prioritással rendelkező
légi cél követése, amelyeket a repülő
gép-vezető megsemmisítésre kiválasz

tott; kis hatótávolságú, nagy szögtarto
mányon belül folytatott felderítés és kö
vetés (légiharc üzemmód); egyetlen ki
jelölt légi cél követése, valamint légi cé
lok által alkotott alakzat értékelése.
A látótávolságon túli indítású, köze
pes hatótávolság kategóriájú levegő-le
vegő rakéták kilövés utáni pályakorrek
ciójának végrehajtásához a radar adat
vonallal rendelkezik. Több ilyen rakéta
pályakorrekciója végezhető egyidejű
leg.

A radar öt fő szerkezeti főegységből áll
(3. ábra), melyek a következők: anten
naegység, teljesítményerősítő egység,
adósegédberendezés egység, nagyfrekvenciás egység, valamint a jel- és
adatfeldolgozó processzor egység. A 3.
ábra a szerkezeti felépítésen kívül a ra
dar blokkvázlatát is feltünteti. A nagyfrekvenciás egység részét képező ger
jesztő áramkörök állítják elő a rádiófrekvenciás (RF) adójelet, amely a tel
jesítményerősítőben történő erősítés
után az antennába jut. Az antenna az
adójelet élesen irányítottan, a szervomechanizmus által beállított irányba su
gározza ki. A vett jel az antennáról az
adásvétel kapcsolón keresztül (a 3. áb
rán 2.-val jelölt összegcsatornán át), va
lamint a monopulse szögmérés esetén
használatos S különbségi csatornákon
és a G segédcsatornán keresztül jut a
többcsatornás vevőegységbe, amely
az erősítést és az analóg jelfeldogozást
követően végrehajtja az analóg-digitális
átalakítást. A digitalizált videojelek to
vábbi feldolgozását a jel- és adatfeldol
gozó egység hajtja végre, melynek elvi
szerkezeti felépítését és feladatait a 8 .
ábra tünteti fel. Az egyes egységek kö
zötti kapcsolat a radaradatbuszon ke
resztül zajlik. A radar- és a többi repülő
gép-fedélzeti berendezések közötti
kommunikáció MIL-STD 1553B interfé
szen keresztül, míg a radarkijelző irá
nyába az információátadás optikai
adatvonal segítségével történik.
Antennaegység

A 25 kg tömegű antennaegység két
részből tevődik össze: a tulajdonkép-
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míg annak elvi felépítését és feladatait
a 8 . ábra tünteti fel. Kialakításánál a
multiprocesszor koncepciót alkalmaz
ták. A jelfeldolgozó processzor teljeskörűen programozható, az elérhető
számítástechnikai teljesítmény 2 Gflops
( 2 milliárd lebegőpontos művelet má
sodpercenként). Az 50 Mips (50 millió
utasítás másodpercenként) teljesít
ményű adatfeldolgozó processzor Pas
cal nyelven írt programot használ. Az
egység beépített bővítési lehetőségek
kel rendelkezik mind a memóriát, mind
pedig a számítástechnikai teljesítményt
illetően.
Céltárgyak követése

6. á b ra : N a g y fre k v e n c iá s e g y s é g

peni antennából, valamint az azt tartó
és mozgató egységből (4. ábra). Az an
tenna csőtápvonal réssugárzókból kia
lakított könnyű, 60 cm átmérőjű fázis
vezérelt antennarács, melynek jel
lemzője, hogy kis oldalszirom-szinttel
rendelkezik. A monopulse iránykarakte
risztika kialakítására képes antenna a
„barát-ellenség” nemzeti specifikus
azonosításhoz szükséges IFF-dipólantennákkal és a zavarvédelemhez szük
séges segédantennával integráltan ke
rült kivitelezésre. (A Gripen exportválto
zatához tervezik a radar Mark-rend
szerű IFF-berendezéssel történő integ
rálását.) A tartó- és mozgatóegység
egy kardánfelfüggesztésű, digitális ve
zérlésű, pontos és kotyogásmentes
elfordítást biztosító, szénkefe nélküli
DC-motorral hajtott, nagy erősítésű
szervomechanizmus.

dezés egységből tevődik össze (5.
ábra). A teljesítményerősítő folyadékhűtéses, nagy (1000 W) kimeneti
átlagteljesítményű, rezgéscsillapítóra
szerelt haladóhullámú csöves berende
zés. A segédberendezés egység az
adó számára szükséges tápfeszültsé
geket állítja elő.
Nagyfrekvenciás egység

A 32 kg tömegű szoftver-vezérelt
nagyfrekvenciás egység a gerjesztőt és
a vevőt foglalja magában (6 . ábra). A
nagy frekvenciastabilitású és spektrális
tisztaságú gerjesztő áramkörök képe
sek a vivőfrekvencia impulzusról impul
zusra történő változtatására. A mikro
hullámú integrált áramköri technológiát
alkalmazó, belső szoftver vezérlésű
többcsatornás vevőt kis zajszám és
nagy linearitás jellemzi.

Adó
Jel- és adatfeldolgozó processzor

A 73 kg tömegű adó két külön-külön ki
vehető szerkezeti egységből, a teljesít
ményerősítőből és az adósegédberen
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A 23 kg tömegű jel- és adatfeldolgozó
processzor képe a 7. ábrán látható,

A célkövetés pontosabb helykoordináta
és mozgásparaméter mérést tesz le
hetővé. Ez az egyik ok, amiért használ
ják. A másik ok a céladatok továbbítha
tóságának lehetővé tétele harcállás
pontra, vagy másik repülőgépek fedél
zetére. Az alkalmazott követési eljárás
függ a kívánt mérési pontosságtól.
A fedélzeti radaroknál általában - és
a PS-05/A radar esetében konkrétan is
- többféle célkövetési eljárással talál
kozhatunk. Itt egyaránt megtalálható a
földi légtérfigyelő radaroknál jól ismert
pályakövetés, a tűzvezető radarnál
használatos koordináták és mozgáspa
raméterek szerinti követés.
A legegyszerűbb célkövetési eljárás
az adott légtér periodikus letapogatása
közben végzett pályakövetés. Ennek a
pályakövetési fajtának a létrejöttéhez
nem szükséges a repülőgép-vezető
kezdeményezése, azaz itt az úgyneve
zett pályainicializáció automatikus. Sok
célra vonatkozóan végezhető egyi
dejűleg. Jó légihelyzet-leképezést biz
tosít. A célnak a letapogatott tartomá
nyon belül kell maradnia, ellenkező
esetben a követés megszűnik. A célról
szerzett adatok minősége - a radar
mérési pontossága - nem elegendő a
cél megsemmisítésére szolgáló eszköz
megbízható célja juttatásához.
Az előbbinél pontosabb célkövetési
eljárás a kijelölt fontosságú (prioritással
megjelölt) célok (egyidejűleg több cél)
pályakövetése. Pontos mérési eredmé
nyeket biztosít. A mérési tartomány és
a mérések időtartama alkalmazkodik a
harchelyzethez és a céltárgy viselkedé
séhez. A radar a felderítési zóna egé
szére kiterjedő működést folytat, de a
megjelölt célok besugárzására, s a mé
rések elvégzésére hosszabb időt fordít.
Előfordulhat, hogy a megjelölt céltárgy
a felderítési zónán kívülre esik. Ebben
az esetben a felderítési zóna pásztázását felfüggesztve az antenna időrőlidőre erre a célra áll, majd a mérések
elvégzése után ismét visszatér a felde
rítési zóna letapogatására.
A lehetséges legnagyobb pontos-

Repülőgép adatbusz
______ :___________ ______ I ____________________ ;____

Radar adatbusz

A D A T F E L D O L G O Z Ó PRO CESSZO R

■
■
■
■

1- 1 0 MIPS teljesítményű számítógép
Radarvezérlés, radarfelügyelet, beépített önellenőrzés
A radar kalibrálása
Kálmán-féle szűrés a céltárgyak pályakövetéséhez

Vezérlés

Radar
videojel

Céltárgy információ

JE L F E L D O L G O Z O PRO CESSZO R

100 - 1000 MOPS teljesítményű speciális számítógép
Doppler-szűrés
Céltárgyak primer detektálása (CFAR)
A távolsági és a sebességi bizonytalanság feloldása

Radar kijelzőhöz

8. á b ra : A je l- é s a d a tfe ld o lg o z ó p ro c e s s z o r e lv i fe lé p íté s e é s fe la d a ta i

ságú mérési eredményeket a harmadik
eljárás, az egyetlen kiválasztott és be
fogott céltárgy követése biztosítja. Ez
légiharc üzemmódban, vagy erős rádi
óelektronikai zavarás közepette válik
szükségessé.

Célmegjelenítés a radarkijelzőn

A radar segítségével szerzett információ
a repülőgép-vezető fülkében különféle
módon, több kijelzőn jeleníthető meg.
Ezek a homloküveg indikátor, a radar és

más szenzorok katódsugárcsöves ki
jelzője és a harcászati helyzet megjele
nítő kijelző. A Gripen repülőgépen jelen
leg egyszínű katódsugárcsöves kijelzőket
alkalmaznak, de ezeket a jövőben színes
berendezésekkel fogják helyettesíteni.
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Detektált céltárgy
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A cél sebességvektora
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9.

á b ra : A P S -0 5 /A ra d a r ké p e rn y ő jé n
lá th a tó tip ik u s s z im b ó lu m o k le v e g ő 
le v e g ő m ű k ö d é s e s e té n

A radarkijelző képernyőjén megje
lenő, levegő-levegő üzemmódban al
kalmazott tipikus szimbólumok a 9. áb
rán láthatók. A radar által felderített cél
tárgyat a képernyőn vízszintes vonal je
löli, melynek alapján - a képernyőn el
foglalt helyzete szerint - meg lehet álla
pítani a céltárgy távolságát és oldalszö
gét.
Keresés közbeni pályakövetésre be
fogott céltárgy jele egy T alakú szimbó
lum. A T alakú jel szára ábrázolja a cél
gép relatív sebességvektorát. A relatív
sebességvektor dőlésszöge a célgép
haladási irányát, hossza pedig a relatív
sebességének nagyságát jelöli. A T
alakú jel lefelé irányuló „szára” a radart
hordozó repülőgép irányába haladó,
közeledő célt ábrázolja, a „szár” felfelé
irányuló vonala pedig a távolodó célo
kat mutatja. A szimbólum ellentétes ol
dalán a cél magasságát jelölő szám je
lenik meg.
Meghatározott prioritású céltárgyak
esetén a fentebb leírt alakú jelhez a 9.
ábrán látható módon egy négyzet iktatódik közbe. Azon céltárgy jeléhez pe
dig, melyhez a repülőgép-vezető az „x”
alakú irányítási parancsot hozzáren
delte, kiegészítésül egy „x” iktatódik a
négyzetbe. A képernyő jobb felső sar
kában ezen utóbbi cél adatai (távol
sága, magassága és sebessége) nu
merikus formában is leolvashatók.
Adatvonal segítségével másik re
pülőgép radarjának információi is a gép
fedélzetére továbbíthatók, ahol azok a
fentiekhez hasonlóan szintén megjele
níthetők, természetesen a szükséges
koordináta transzformációkkal.
Beépített önteszt rendszer

A beépített önteszt rendszer biztosítja a
radar működőképességének folyama
tos ellenőrzését a bekapcsolástól a ki
kapcsolásig, valamint lehetővé teszi a
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1. táb lázat

A FÖ HULLÁMFORMÁK TULAJDONSÁGAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Impulzus ismétlődési frekvencia
Kis
(0,5-2 kHz)

Közepes
(5-25 kHz)

Nagy
(100-300 kHz)

Fönyalábon keresztül
vett háttérzavar
Oldalszirmokon keresztül
vett háttérzavar

E ln y o m ása nehéz

Elnyomható

Elnyomható

Nem okoz gondot

Földi mozgó célok

Elnyomása nehéz

Segédcsatornával
kezelhető
Elnyomhatok

Impulzus kompresszió
Távolságmérési pon
tosság
Közeledő irányba
repülő célok mérése
Távolodó irányba
repülő célok mérése
Célkövetés
Lefelé sugárzással
történő működés
Kisméretű célok
Radar térképezés
Fóliafelhő és eső

Szükséges
Jó

Kívánatos
Jó

Álcázza a távolodó
irányba repülő célokat
Könnyen elnyom
hatok
Szükségtelen
Korlátozott

Jó

Jó

Kitűnő

Jó

Jó

Gyenge

Nem végezhető

Végezhető

Végezhető

Gyenge

Jó

Kitűnő

Gyenge felderítés
Végezhető
Nehéz elnyomni

Jó felderítés
Nem végezhető
Elnyomható

Kitűnő felderítés
Nem végezhető
Könnyen elnyomható

2. táblázat: A PS-05/A motor fő műszaki adatai és jellemzői
Műszaki adatok, jellemzők
Adójel kimeneti teljesítmény
Hullámformák

Teljesítményfelvétel
Tömeg
Hűtés
Folyadék és levegő
Interfész a repülőgép felé
Interfész a kijelző felé
MTBF (számított,
előre jelzett érték)

1 kW (átlagérték)
Kis, közepes és nagy impulzus ismétlődési frekvencia Doppler-jelfeldolgozás
sal, kis impulzus ismétlődési frekvencia
ugratott vivőfrekvenciával
7,0 kW
156 kg
MIL-STD 1553B adatbusz
Száloptikai videokimenet
250 repült óra

radar műszaki állapotának leellenőrzé
sét akkor, amikor azt az üzemeltető
szakember kezdeményezi.
Valamennyi szerkezeti egység el
van látva beépített önteszt áramkörök
kel (BIT). Bármely külső berendezés
igénybevétele nélkül a BIT-rendszer
meghatározza a meghibásodott egysé

get. A hiba elhárítása a meghibásodott
egység cseréjével történik.
A folyamatosan futó önteszt a repülő
gép-vezető részére jelzi a radar mű
ködőképes vagy működésképtelen álla
potát, a csökkent működőképességet
és az egyes működési funkciók mély
ségéig történő hibaelhatárolást.

A földön történő működtetés körül
ményei között a folyamatosan futó ön
teszt a műszaki személy részére jelzi a
hibaelhatárolást csereegységszintig,
megadja a hibaelhárítási instrukciókat,
a hibastatisztikát, valamint karbantar
tási, meghibásodási adatrögzítést vé
gez a gyári javításnál történő felhasz
nálás céljából. Az üzemeltető személy
által kezdeményezett önteszt kiterjed
az adatprocesszorra, a belső radar
adatbuszra, az adat- és jelfeldolgozó
processzor közötti kommunikációra és
a radar részegységeire.
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1. Multimission Radar of the Gripen
Aircraft. Ericsson Microwave Systems
AB, 1998.
2. PS-05/A Radar Symposium. Erics
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Microwave Systems AB, Seminar. Bu
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4. Jane’s Radar and Electorinc Warfare
Systems. Ninth Edition, 1997-1998.
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Ürtevékenység

A Korona-program a CIA szemszögéből
A Dlscoverer-14-et, az első sikeres fotó-felderítő műholdat
1960. augusztus 18-án indították. Egymaga több képet jut
tatott vissza a Földre a Szovjetunióról egyes átrepülései
során, mint amennyi a korábbi 4 év folyamán a 24 alkalom
mal végrehajtott U-2-es berepülések alkalmával készült.
A Discoverer- 14 által elhasznált 70 mm-es film hossza
914,5 méter volt, a képek által lefedett terület pedig meg
közelítette a Szovjetunió területének egyötödét, amint azt
John Deutch, a CIA igazgatója bejelentette egy 1995 má
jusában tartott konferencián.
A kétnapos találkozón számos új részletet ismerhettek
meg a résztvevők a CIA szigorúan titkosnak minősülő kémhold-programjáról, valamint a tervezet drámai hatásáról az
amerikai-szovjet viszonyra a hidegháború legveszedelme
sebb évei alatt. A konferenciát a CIA és a George Wa
shington Egyetem szponzorálta.
Bili Clinton elnök 1995-ben utasította a CIA-t, hogy hoz
za nyilvánosságra azt a több mint 800 0 0 0 fotót, melyek a
Discoverer- és a Korona-program keretében készültek
1960 és 1972 között (AW&ST, 1995. márc. 6 . p. 64.). Eza
latt a 1 2 éves periódus alatt a mesterséges holdak 8 8 -szor
térképezték fel a Szovjetunió teljes területét, azonban a
szovjet területeken kívül más régiókról is készültek képek.
Szükséges megjegyezni, hogy a fényképek közel felén az
általuk leképzett terület legalább egy részét felhők takarják.
A CIA továbbra sem lebbenti fel a fátylat egy másik ko
rai kémhold-tervezetéről, a Project Gambit nevet viselő
programról, melynek keretében nagy felbontású kamerákat
használtak különösen ígéretesnek tűnő helyszínek kutatá
sára.
A konferencia előadói korábbi CIA-tisztségviselők és ipa
ri hivatalnokok voltak, akik közvetlenül részt vettek a mes
terséges holdak fejlesztésében és a Földre visszatért felvé
telek értékelésében - akik naprakész becsléseket tudtak
adni az Egyesült Államok számára a szovjet bombázók és
nagy hatótávolságú rakéták számáról. Az előadók között
megtalálható volt a CIA egykori igazgatója, Richard

1. á b ra : A KH-4 k é m h o ld p a n o rá m a s z te re ó k a m e rá já t
a z 1 960-as é v e k v é g é n k e z d té k e l h a szn álni. A z e lk é 
s z ü lt fe lv é te le k k é t k a p s z u lá b a n té rte k vissza a F öldre,
a z e g y e s k é p e k fe lb o n tá s a m á s fé l m é te r k ö rü li v o lt
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2. á b ra : A fe lv é te l 1964. o k tó b e r 2 0 -á n k é s z ü lt е д у KH-4A
k a m e rá v a l a L o p N u r n u k le á ris k ís é rle ti telepről, n é g y
n a p p a l a z u tán , h o g y a k ín a ia k v é g re h a jto ttá k e ls ő lé g k ö ri
a to m ro b b a n tá s u k a t

Helms, valamint Albert (Búd) Wheelon, aki a Korona-prog
ram igazgatója volt a hatvanas évek elején.
Wheelon elmondta, hogy a felderítő műholdak hatása az
Egyesült Államok titkosszolgálata számára egyenértékű
volt azzal, mint amikor a szövetségeseknek sikerült megfej
teniük a szupertitkos német kódokat a második világhábo
rú során. Deutch mindezt azzal egészítette ki, hogy ezek a
mesterséges holdak alapozták meg a legfontosabb politi
kai döntéseket, adtak hozzá „kemény információkat... (me-

3. á b ra : A KH-4B á lta l 1970. m á ju s 2 8 -á n k é s z ü lt k é p
M o s z k v á t á b rá zo lja , a b e ke re te ze tt, ille tv e k in a g y íto tt
k é p a K re m l é p ü le te g y ü tte s é t. E n n é l tö k é le te s e b b
fe lb o n tá s ú k é p e t m é g n e m h o z ta k n yilv á n o s s á g ra

4. á b ra : K ö z é p -h a tó tá v o ls á g ú b a llis z tik u s ra k é tá k in d itó á llá sa lá th a tó S a ry O z e k b a n е д у KH-4B p a n o rá m a s z te re o
k a m e ra á lta l 1971. s z e p te m b e r 17-én k é s z íte tt fe lv é te le n

lyek) részletes ismeretekkel láttak el bennünket a hideghá
ború során, s talán ezek az információk jelentették a
visszatartó erőt, nehogy nukleáris csapást mérjünk az el
lenfélre”.
Az 1962 elején véget ért Discoverer-program, az azt fel
váltó, s 1972 tavaszán befejeződő Korona-program, melyet
az új generációs Big Bird mesterséges holdak debütálása
követett, egyaránt az információk fizikai befogásának me
todikáját követte, ehhez az exponált filmet visszatérő kap
szulában juttatták vissza a Földre. Amint a kapszulák ejtő
ernyői Hawaii közelében kinyíltak, speciálisan átalakított
C-119-es repülőgépek, majd később C-730-asok tettek kí
sérletet a közepes magasságú befogásra. Ha a próbálko
zás sikertelennek bizonyult, még mindig volt lehetőség az
óceán felszínéről való begyűjtésre. A filmet visszahozó
kapszulát a General Electric fejlesztette ki.
A konferencián kiderült, hogy a 144 Discoverer- és Koro

na- repülés közül 1 0 2 volt sikeres, de meg lehetett ismerni
a programok során használt kamerák típusait, s azok fel
színi felbontását. A legtöbb Lockheed-gyártotta műholdat
panoráma típusú kamerával szerelték fel, melyek 70 mmes filmet használtak, és a mesterséges hold repülési pályá
ja mentén 35°-os szögben tudtak térképezni jobbra és bal
ra egyaránt. A kamera 61 cm-es fókuszú lencséje a kezde
ti repülések során 15,24 m-es felbontást tett lehetővé,
azonban 1963-ra ezt az értéket sikerült feljavítani 2,74 mre, majd durván másfél méteresre, 1967 vége felé.
A panorámakamerák igen sikeres generációját fejlesztet
te ki az Itek Corporation (jelenleg a Litton Industries része),
melyeket a Keyhole (Kulcslyuk) néven ismert meg a világ
(KH-1, KH -2 stb.). A KH-4 nevű sorozat kettős kamerákat
takart, azok sztereoképek készítése révén létfontosságú
vertikális információkat is tudtak szolgáltatni. Az ily módon
készített fényképekhez először az 1962. február 27-én in
dított Korona mesterséges hold révén sikerült hozzájutni.
Az elsődleges célkitűzés a Discoverer és a Korona mes
terséges holdak számára az volt, hogy információkat le
hessen szerezni, vajon a szovjetek milyen gyorsan fejlesz
tik nagy hatótávolságú bombázóikat és ballisztikus rakétá
ikat - beleértve a közepes hatótávolságú és az interkonti
nentális ballisztikus rakétákat is - , és hogy ezeket a fejlesz
téseket hol végzik. További cél volt a szovjet légvédelem
fejlettségének meghatározása, beleértve mind az elfogó
vadászgépeket, mind a föld-levegő rakétákat abból a cél
ból, hogy a Stratégiai Légiparancsnokság kijelölhesse a
megfelelő célpontokat a bombázó bevetések megtervezé
sére.
A CIA egyik szigorúan titkos szervezete, a Nemzeti Kiér
tékelő-Nyomozó csoport (NIE) 1960 februárjában, a Discoverer-14 repülését megelőzően, azt jelentette, hogy a
Szovjetunió 1961 közepére valószínűleg mintegy 140-200
db interkontinentális ballisztikus rakétával fog rendelkezni.
Azonban a NIE 1961. szeptember 21-én kelt jelentése sze
rint, miután a Discoverer-sorozaX -14-es, -1 8 -as, -25-ös,
-2 6 -os és -29-es tagjai által készített felvételeket elemez
ték, a szovjetek kevesebb mint 25 interkontinentális ballisz
tikus rakétát építettek meg (AW&ST, január 16., p. 53.) To
vábbi műholdfelvételek elemzéséből nyilvánvalóvá vált,
hogy ezek közül csak mindössze hat darab interkontinen
tális ballisztikus rakéta volt bevethető állapotban - számolt
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be mindezekről előadásában R. M. Huffstutler, aki akkori
ban a CIA nyomozati igazgatóság tagjaként dolgozott.
Az 1960-as évek elején, amikor az Egyesült Államok
számára a pilóták által vezetett bombázó repülőgépek vol
tak az első számú célba juttató eszközök, a Stratégiai Lé
giparancsnokságnak elegendő volt ismerni a célpontok kö
rülbelüli helyét. Ezek után a bombázó repülőgép személy
zete használhatta a radarberendezést, vagy puszta szem
mel is meghatározhatták az elpusztítandó objektum pontos
helyét. Azonban a fokozatosan megvalósuló interkontinen
tális ballisztikus rakéták irányításához feltétlenül szükséges
volt ismerni a célpont fekvésének hosszúsági és szélessé
gi adatait, hogy beprogramozhassák a rakéta irányítórend
szerébe a megfelelő paramétereket, tényleges indításuk
előtt. Amikor a szovjetek saját interkontinentális ballisztikus
rakétáikat megerősített, föld alatti silókba kezdték telepíte
ni, az amerikai rakétáknak sokkal pontosabb adatokra volt
szükségük, hogy elpusztíthassák őket.
Amikor a kémholdak felvételeinek elemzéséből kiderült,
hogy egy rakétaindító központ vagy egy légi támaszpont 30
km-re északra található egy jellegzetes felszíni alakzattól,
mint mondjuk, egy folyókanyarulattól, jó néhány kilométer
nyi bizonytalanság adódott a pontos szélesség és hosszú
ság meghatározásában. Amennyiben a tájékozódást segítő
felszíni alakzat az Ural-hegységtől keletre volt, a bizonyta
lanság a helymeghatározásban meghaladta a 45 km-t.
Ahhoz, hogy ezt a problémát orovosolni lehessen, széles
látószögű térképező kamerára volt szükség, melynek egy
mást átfedő felvételei lehetővé tették, hogy a célpont hely
zetét összekapcsolják egy, a Szovjetunió területén kívüli,
jellegzetes térképészeti ponttal, melynek helye pontosan
ismert volt. Az „Argon-projekt” kóddal ellátott, az Itek által
fejlesztett KH -5 kamera 7,62 cm-es fókuszú lencsét és
11,52x11,52 cm-es képméretű filmet használt. Az egyes
képkockákon 555,6x555,6 km-es területek váltak láthatóvá.
A KH-5-öt először a Discoverer-20 fedélzetén küldték
az űrbe, azonban a kamera súlyos hiba miatt működéskép
telenné vált. Két további sikertelen Discoverer-próba után
az első sikeres repülésre a Korona-terv keretében kerültsor
1962. május 15-i indítással. A KH -5 kamera által készített
felvételek alapján a Védelmi Térképészeti Hivatal (DMA)
elemzői képesek voltak a cél meghatározásának pontossá
gát 330 m alá szorítani - mint arról az egyik előadó, Wil
liam Mahoney, beszámolt. A DMA hajdani tisztje mindezt
azzal egészítette ki, hogy „1969-re képesek voltunk a cél
helyét 137 m-es pontossággal meghatározni”.
A Korona-program egyik legjelentősebb újítása a KH-4
kamera alkalmazásával párhuzamosan kezdődött, melynél
két visszatérő filmkapszulát alkalmaztak, így a mestersé
ges hold hasznos élettartama a duplájára növekedett.
Az első KH -4 startra 1963. augusztus 24-én került sor,
azonban csak az egyik kapszulát sikerült befogni. Hason
ló probléma jelentkezett a következő indítást követően is,
melyre augusztus 29-én került sor. A harmadik start 1964.
február 15-én volt, mindkét kapszulát sikeresen begyűjtöt
ték, a KH-4A kettős rendszerű kapszulája felváltotta a
KH-4 szimpla kapszulás rendszerét. Valamennyi Discove
rer mesterséges hold, s kezdetben a Korona holdak is egy kivételével - , a McDonnell Douglas által gyártott Thor
rakétát használta a pályára kerüléshez. A nagyobb tolóerőt
adó, s így több film feljuttatását lehetővé tevő Thor rakéta
típust (Thorad) a KH -4 kamerával 1966. augusztus 9-én
indították. A Thorad hordozórakéta bocsátotta útjára a fej
lesztett KH-4B rendszert is, ami még több film felvitelét tet
te lehetővé, s az orbitális élettartam így elérte a 19 napot.
Az első KH-4B-11967. szeptember 15-én indították útjára.
Egy fontos területe a Gambit fotófelderítő mesterséges
hold programnak, mely továbbra is egészében titkosnak
minősül, megismerhető a mostanában nyilvánosságra ho-
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6. ábra: Egy Thor-Agena D hordozórakéta a vandenbergi
bázison
zott, a KH -6 kamerára vonatkozó, „Lanyard terv” elneve
zés alatt futó adatok révén. A KH-6-os is panorámakame
ra, lencséi 167 cm-es fókuszúak, 11,52 cm szélességű fil
met használ - a korábban más Korona-repülések során al
kalmazott 70 mm-es filmhez képest majdnem dupla széles
ségűt. A KH -6-os kamera felbontóképességének az elvá
rások szerint el kellett érnie a 60 cm-t, a KH-4B kamera
felbontóképességének a háromszorosát.
Az első KH -6-os kamera 1963. március 18-án startolt
Thorad rakétára szerelve, azonban az orbitális pályát nem
tudta elérni. A második startra két hónappal később került
sor, akkor viszont az Agena rakétafokozattal voltak problé
mák. Kevesebb mint három hónappal később, július 31-én
a KH- 6 sikeresen pályára állt, a kamrea működésében be
következett súlyos hiba miatt a felderítés 32 óra múltán
megszűnt. Különös módon azóta sem bocsátottak fel újabb
KH -6 kamerát.
A magyarátzatot a Gambit-terv keretében megépített
KH-7-es „közellátó” kamerák nyújtják, ezeket távfelderítő
lencsékkel szerelték fel, így azok nagy felbontású képeket
tudtak készíteni a kijelölt célterületekről. A Kodak által gyár-

tott, s elődeinél súlyosabb K H -7 kamerák pályára juttatá
sához nagyobb tolóerejű Atlas rakétafokozatra volt szük
ség. Az első sikeres Atlas/Agena-D hordozórakéta indítá
sa 1963. július 12-én kevesebb mint három héttel megelőz
te az utolsó K H -6 startot.
Az első startot további három követte: szeptember 6 -án,
október 25-én és december 18-án. 1964-ben kilenc továb

bi K H -7 repülésre került sor, 1965-ben pedig nyolcra. Az
utolsó K H -7 1967. május 22-én állt orbitális pályára. Ezt
követően felváltotta a következő generációs KH -8-as be
rendezés, amelyet a Martin-Marietta által gyártott Titán-3B
hordozórakéta állított pályára.
A KH - 8 első sikeres indítása 1966. július 29-én volt, ezt
két további sikeres start követte az év végéig. A következő
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évben további öt problémamentes repülés következett, s
ez éveken át így folytatódott, egészen addig, amíg a KH-9,
a „Big Bird” nevet viselő multifunkcionális mesterséges
hold első indítására sor nem került 1971. június 15-én. A
mesterséges holdak felvételeit taktikai felderítési céllal elő
ször az arab-izraeli hatnapos háború során használták. A
Korona-program keretében 1967. június 16-án indított
KH-4A kamera az Egyiptomot és Szíriát átfogó terület fel
derítését kapta feladatul egy ötnapos fényképezési prog
ram keretében. A CIA Nemzeti Fotókiértékelő Központjá
nak (NPIC) korábban szigorúan titkosnak minősített jelen
tése nyomán a következő információkat hozták nyilvános
ságra:
Összesen 245 darab, valószínűleg erőteljesen megron
gált repülőgép látható három arab ország légi támaszpont
jain - 201 Egyiptomban, 26 Jordániában és 18 Szíriában.
„Az Egyiptomban ismert 35 légvédelmi rakétaindító-bázis közül (beleértve a két legfrissebben azonosítottat is) 30
felismerhető a mesterséges hold fényképein. 1 2 -t már el
foglaltak, egyet valószínűleg elfoglaltak, ötről nem határoz
ható meg, hogy elfoglalták-e vagy sem, 9 pedig nincs el
foglalva...”
„Egy elsüllyesztett utasszállító hajó képez hajózási aka
dályt a Szuezi-csatornán Bur Said kikötő déli részén.”
A Korona mesterséges holdak felvételei alapján folyama
tosan nyomon lehetett követni a kínai-szovjet határ térsé
gét az 1960-as évek végén, valamint az indiai-pakisztáni
háború alakulását is.
A konferencia előadói részletesen beszámoltak arról,
hogy az Egyesült Állmok légiereje által a Lockheed vállalat
tal közösen fejlesztett, Samos néven ismert, a WS-17L ter
vezet nevet viselő, fotófelderítő mesterséges hold program
ját miként mellőzték Dwight D. Eisenhower döntése alapján
az 1958-as év elején, hogy aztán az eredeti elképzelések
a Korona-program keretében valósuljanak meg. A CIA irá
nyította a programot az amerikai légierővel együttműködve.
A Samos mesterséges holdat az Egyesült Államok légi
erejének égisze alatt a Lockheed vállalat fejlesztette, s vé
gül kiszorult az érdeklődés középpontjából. A kamera az
egyes képek rögzítéséhez filmet használt, a keletkezett ké
peket letapogatták, majd rádióhullámok formájában a Föld
re sugározták. Ezzel a módszerrel azonban nem érték el a
közvetlenül a Földre visszajuttatott filmkapszulákban talál
ható képek felbontását, azonban a Stratégiai Légiparancs
nokság elemzői így is meg tudták határoznia a légi támasz
pontok, a légvédelmi rakétabázisok és egyéb célpontok
pontos helyét a bombázó repülőgépek személyzete szá
mára. A Samos által használt technológiai megközelítés
sokkal könnyebben volt kezelhető, mint megpróbálni a film
kapszulát orbitális pályáról befogni.
A Lockheed cég kiválasztása, mint a Korona-program első
számú szerződéses partnere, abból a célból történt, hogy a
Samos részére kifejlesztett technológiai fogásokat átvigyék
az új tervezetbe. Példának okáért, a nagy felbontású KH -6
kamerát eredetileg a Samos-programhoz fejlesztették. A Ko
rona- program keretében azonban három tengelyre kellett
stabilizálni az Agena rakétát, olyan módszert kellett alkal
mazni, ami teljes mértékben ismeretlen volt.
Az egyik előadó, Dino Brugioni, a Nemzeti Fotókiértékelő
Központ egykori hivatalnoka beszámolt bizonyos eljárások
ról, melyeket az érdeklődésre számot tartó célpontok kije
lölésére használtak. Szavai szerint: „A kiértékelők bizonyos
alakzatokat és mintákat kerestek... ezeket magunk között
‘jeleknek’ hívtuk. Például, egy S A -2 légvédelmi rakéta in
dítóállása egy Dávid-csillag formához hasonlított. Az
SS-5-ös közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta indító
állásának felépítése úgy nézett ki, mint egy forradási
nyom.”
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helyesen: Bellér József-Kiképzés SzlI-ban.
A 98/3. szám 51-52. oldalán a Flottahetek New
Yorkban c. cikkben a jelzettek: /CVS-11,1943/ =
A hajónév mögött zárójelben jelezte és az elkészülési
éve szerepel: /D-01 ,1944á = Eredetileg SLATER néven
az US Navy kisérőrombolója volt: /E -30,1943/3=
Eredetileg HURST néven az US Navy kisérőrombolója
volt.
Szerk
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Ötéves magyarországi jelenlétük alatt a
BOBCAT univerzális rakodók és minikotrók
nagy népszerűségre tettek szert mind a me
zőgazdaság, mind pedig az építőipar terüle
tén - igazolja ezt magas piaci részesedésük.
A BOBCAT idén ünnepli a 40. születés
napját. Ebből az alkalomból rendkívüli ked
vezményeket ajánlunk önöknek.
Rendezvényeinkről érdeklődjön
a HUNTRACO Rt.-nél!
GÉPELADÁS-GÉPBÉRLET-ALKATRÉSZELLÁTÁS-SZERVIZ

H U N TR A C O Kereskedelmi és Szolgáltató Rt.
2040 Budaörs, Kamaraerdei út 3., Tel.: (23) 430-009/213
5600 Békéscsaba. Csorvási út 1 Tel.: (66) 454-996

11. ábra: Az erősebb Atlas-Agena В éjszakai indítása
A kameratípusok eddig ismert változatai:

KH-1
KH- 2
KH-3
KH-4
KH-4A
—4B
KH-5
KH- 6
KH-7
KH- 8
KH-9
KH-10
KH-11
KH-12

Discoverer 1-15-ig
Discoverer 16Első példánya Discoverer 29 volt
Első példánya Discoverer 38 volt
kamerás típus
Első példánya Discoverer 20 volt
1963. Vll-tól Discoverer 20 volt
Gambit-program, 1962. Vlll-tól Atlas-Agena B,
majd Atlas-Agena D rakétával
1966. Vll-tól Titan-3B Agena D rakétával
1971. VI. 15-től Big Bird Titan III D rakétával
Nincs adat
1976. XII. 19-től alkalmazva, Titan IV. rakétával
Nincs adat, Titan IV rakétával
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nyílt, hasznos információkat lehetett szerezni a Nemzeti
Titkosszolgálat Elint mesterséges holdjai segítségével.
A Korona-program keretében használt film fekete-fehér
volt, ugyanis az ilyen típusú film felbontása jelentősen jobb
a színes filmnél.
Az 1960-as évek elején az Eastman Kodak vállalat kifej
lesztett egy poliészter alapú filmet, ami a korábban alkal
mazott acetát alapú filmhez képest fele olyan vastag és fe
le olyan súlyú volt. így a felvihető film mennyisége meg
duplázódott.
A Korona-program megvalósításának kezdetén a fotó
elemzők észrevették, hogy a fotók tekintélyes része meg
rongálódott a vákuumközeli statikus elektromosság hatása
miatt - a sors fintora, hogy ez a jelenség is a „korona” ne
vet viseli. Idővel a problémát megoldották.
A szovjetek 1956-os magyarországi invázióját megelőző
en a CIA kémei beszámoltak a Szovjetunióban végrehajtott
katonai mozgósításokról, jelentésük azonban meglehető
sen bizonytalan volt. Az inváziót nem sokkal megelőzve az
egyik Korona mesterséges holdat beprogramozták a
szovjet katonai erők mozgásának lefényképezésére, azon
ban amikorra a filmkapszulát sikerült befogni és a felvéte
leket kiértékelni, az invázió már kezdetét vette.
A Nemzeti Fotókiértékelő Központ elemzői a Korona-fo
tókkal kapcsolatban nyilvánosságra hozták, hogy a szovje
tek nagy fehér kereszteket festettek saját tankjaik tetejére,
hogy fegyverkezelőik megkülönböztessék azoktól a tan
koktól, melyek szintén szovjet gyártmányúak, s korábban
kerültek Magyarországra. Minderről Richard Flelms szá
molt be, aki akkoriban a Központi Nyomozóhivatal igazga
tója volt. Helms hozzátette: „Fia rendelkeztünk volna valós
idejű kiértékelő rendszerrel (a Korona-felvételek kapcsán),
pontosan tudhattuk volna, hogy mi készül.”
A közel valós idejű kiértékelési rendszer a fotófelderítő
mesterséges holdak körében 1976. december 16-tól vált
elérhetővé, az első újgenerációs, a Lockheed által gyártott
K H -1 1 mesterséges holddal, mely az általa elkészített ké
peket felbontva, rádiójelek segítségével sugározza a
Földre. Az előadók egyike sem beszélt részletesen a
KH-9-rőI (Big Bird) vagy a K H -1 1-ről, habár - a hivatkozá
sok szerint - ezek a mesterséges holdak voltak az utódai
a Korona mesterséges holdaknak.
Philip J. Kiáss: CIA reveals details of early spy satellites
Aviation Week and Space Technology
1995. június 12. p=167-173.
Fordította: Aranyi László

A KH- 6 jelű kamera 1958-62 között az USAF W S -117 L
programjához. Ez az Atlas D rakéta gyári jelzése, a műhold SAMOS néven szerepelt, amely a felvett filmet felbontva rádión sugározta le a képeket a Földre.
A Discoverer fedőnevű program összegezése

A Szovjetunió területén további fontos jegyek is felismer
hetők voltak, mint például a „többszörösen körbefutó kerí
tések, melyek védelmet nyújtottak a szárazföldi felderítés
sel szemben, s fontos létesítményeket vettek körül”, tette
hozzá Brugioni. A Fotókiértékelő Központ egy másik egy
kori munkatársa, David Doyle megemlíti: „A kínaiak nem
építettek kerítéseket fontos létesítményeik vagy rakétaindí
tó bázisaik köré, így azokat meglehetősen nehéz volt felis
merni.” A kerítések jelenléte felhívhatta a figyelmét a fotó
kiértékelőknek a fontos létesítményekre, sokkal inkább,
mint maga a rakétaindító hely, vagy a légi támaszpont,
azonban a Korona-program során készített felvételek ön
magukban nem adtak arra nézve semmiféle felvilágosítást,
hogy a különlegesen védett objektumokban valójában mi
féle tevékenység folyik. Azonban a „bepillantásra” is mód

Az előzőekből világosan kiderült, hogy a Korona-program
első 38 db rakétaindítását nevezték D/scoverer-nek a nyil
vánosság számára. Az 1-15-ig számú példányokat ThotAgena-A; a 16-38-ig példányokat az erősebb Thor-Agena
В hordozórakéta indította. Pályára került a Discoverer 1,2,
5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 29,
30, 31, 32, 34, 35, 36, 38 számú műhold. Ezek közül a
kapszulát visszahozták a 13, 14, 17, 18, 25, 26, 29, 30, 32,
35, 36 számú műholdról, a 38 számúról már nincs adat.
Ezek szerint az első 15 startból sikeresen működött 2 db,
a következő 23 startból 9 db.
Az első 13 kísérlet során a leválasztott kapszulákból 7
elégett a légkörben, 4 leszállt, de elsüllyedt a Csendes
óceánban, mert messze a kijelölt térségtől szállt le és nem
találták meg.
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Az USAF/CIA fotófelderítő műholdak első generációinak időrendi táblázata
A Discoverer-program 1958-1962 végéig zajlott a nyilvánosság felé.

- 1960.
- 1960.
- 1960.
- 1961.
-1 9 6 1 .
-1 9 6 2 .
- 1962.
- 1962.
- 1962.

Vili.
X.
XII.
II.
VII.
II.
III.
V.
Vili.

- 1963.
-1 9 6 3 .
- 1963.
-1 9 6 3 .
- 1964.
- 1964.
- 1966.
- 1967.
- 1967.
- 1971.
- 1972.

III.
VII.
VII—Vili.
Vili.
XII.
Vili.
VII.
V.
IX.
VI.
V.

Az 1. sikeres filmvisszahozás a Discoverer-14 KH-1 kamerával
Az első KH-2 kamera film visszahozási kísérlet Discoverer-16-tal, sikertelen
Az első KH-2 kamera film visszahozása a Discoverer-18-nál
Az első KH-5 kamera geodetikus térképező felvételekre, Discoverer-20-szal, sikertelen
Az első KH-3 kamera indítása a Discoverer-29-cel, sikeres
Első KH-4-es sztereokamera a Discoverer-38-cal, sikeres
A Korona-program kezdete
Első sikeres start a KH-5-ös térképező kamerával
Első kísérlet a KH-7 „close-look” kamerával, Atlas-Agena B, sikeres. Ezzel indul a Project
Gambit
Az első KH- 6 kísérlet, sikertelen
Az első opreratív start a KH-7 kamerával, Atlas-Agena D
Harmadik és utolsó kísérlet a KH- 6 kamerával, részsiker
Az első KH-4A kísérlet a kétdarabos filmkapszulával, részsiker
Az utolsó KH-4 kísérlet
Az utolsó KH-5 start geodetikus térképező kamerával
Az első KH- 8 kísérlet „close-look” kamerával, az erős Titan-3B-Agena D rakétával
Az utolsó KH-7 start, ezzel befejeződik a Project Gambit
Az első kísérlet KH-4B kamerával Thorad-Agena D rakétával, sikeres
Az első kísérlet a KH-9 kamerával szerelt Big Bird új, többfeladatú műholddal, sikeres
Az utolsó KH-4B start és a Korona-program befejezése, sikeres

A hordozórakéta rossz működése miatt kudarc volt a
Discoverer 3, 4, 9, 10, 12, 16, 22, 24, 27, 28, 33 és 37 in
dítás, azaz 12 db, ez 31,5%. Ezután bevezették az USAF
Annonimus megjelölést és minden jellegtelenné vált. A 144
db Discoverer és Korona indításból 102 volt sikeres
(70,83%), a többi 42-ről nincs biztos adat, csak az ismert,
hogy 12 db Discoverer indítás volt kudarc.
A SAMOS típusú TV-s felderítő műholdakról valószínű
csak 3 db indult, az 1. felrobbant az Atlas-Agena A hordo
zórakéta hibája miatt, a 2 . lett az 1961-001 számú műhold,
a 3.-ról nincs adat. A MIDAS típusú IR-s detektorokkal sze

relt rakétajelző műholdból az 1. felrobbant az Atlas-Agena
В hordozórakéta hibája miatt, a 2, 3, 4, 5, 6, 7 pályára ke
rült. A programot befejezték, további adatok nem ismertek.
Az 1962 utáni években a sajtó szorgalmasan írt a
SAMOS és Super Samos műholdak indításáról, holott ezek
nem léteztek. Az USAF névtelen műholdak között több
mint 2 0 0 db felderítő műhold került pályára, valószínű a
Projekt Gambit keretében, de pontos adatok nem ismertek.

Sárhidai Gyula

Kiegészítés a légierő-médianap, 1998-hoz
A Honvédelmi Minisztérium Sajtófőosz
tálya - együttműködve a Magyar Hon
védség Légierő Vezérkarral - „légierőmédianap”-ot rendezett 1998. március
10-én a 87. Bakony Harcihelikopter-ezred szentkirályszabadjai bázisán és
Veszprémben.
Az MH Légierő Vezérkar 1997. szep
tember 1 -jén vált ismét önálló haderő
nemmé. Irányítási, vezetési feladatairól,
a csapatokról Kositzky Attila altábor
nagy, a légierő vezérkari főnöke tartott
előadást. Tállá István ezredes a repülő
csapatok rádiótechnikai és légvédelmi
rakétaegységeinek a délszláv válság
ban való részvételéről szólott. Az ada
tok önmagukért beszéltek: I. fokú riasz
tás 639 esetben történt, mivel a magyar
határ túloldalán húzódó 30 km-es biz
tonsági zónába ennyi esetben fordult
elő légi behatolás, ebből 41 esetben
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határsértést is elkövettek. A legemléke
zetesebb mégis az 1991. október 27-i
incidens marad, amelynek során katettás bomba hullott Barcsra. A határvé
delem pluszköltséqe 285 millió forintot
tett ki.
A médianap délelőttjét a jelenlegi
rendszerben álló repülőeszközök földi
bemutatása zárta. Délután egy, a kívül
állók számára titokzatos és érdekes ob
jektumot, a veszprémi Szikla-barlang
ban helyet foglaló MH Légierő Hadmű
veleti Központot mutatták be. Az erede
tileg banki trezornak épült komplexum
50 méter mélyen van a hegy alatt,
6600 nT területű és 1961 óta tölti be a
légierő harcálláspontjaként feladatát. A
magyar légteret itt 24 órás váltásban 40
hivatásos tiszt és polgári alkalmazott fi
gyeli folyamatosan; üvegtérképeken
követik a hazánk légterében lévő és

1. á b ra : K o s itz k y A ttila a ltá b o rn a g y
e lő a d á s a kö zb e n

azon átrepülő légi eszközök útvonalát.
Ez a hagyományos módszer a valós
helyzethez képest kb. 2-3 percet késik,
tehát mire a gép azonosító kódja felke
rül az üvegre, addigra az már jelentős
távolságot tesz meg. Éppen ezért szük
ségessé vált a NATO-ba lépés küszö
bén egy korszerű rendszer, az amerikai
ASOC vizuális repülésirányító számítógépes berendezés kiépítése, amelynek
ára 6 millió US dollár. A modernizált
központ digitális adatfeldolgozó és to
vábbító berendezései kompatíbilisek a
kiírásra váró radartender jelöltjeivel.
Az egésznapos program zárásaként
kisebb légi bemutatóra került sor. A be
mutató repülés során a műszaki problé
mák ellenére a pápai ezred MiG-21bis
típusú vadászgépe is befejezte prog
ramját. Az 5531-es oldalszámú gép fe
délzetén Веке József alezredes ké
szülődött a felszálláshoz. Az utánégetőt
csak a felszállópálya közepénél kap
csolhatta be, mivel ez a pálya helikop
tereknek készült, és felülete nincs
„hozzászokva” a hosszú lángnyelvek
hez. Felszállás közben a futóművek fé
kezett állapotba kerültek, de már nem
lehetett megszakítani a felszállást. Az
emelkedést követően ismeretlen ok
miatt a futóművek kint maradtak, nem
lehetett őket behúzni. Két-három pró
bálkozás és a sebesség csökkentése
után, egy perc múlva végül sikerült őket
a helyükre parancsolni. A baj azonban
nem járt egyedül, mert a program köz
ben az iránytű is felmondta a szolgála
tot. A nehézségek ellenére látványos
programot repült a gép és biztonság
ban landolt Pápán. A többi gép is szín
vonalas bemutató repüléssel járult
hozzá az első légierő-médianap sikeré
hez.
A fotókat a szerző készítette.
4. á b ra : MiG-21 bis a s v á jc i F o rtis ó ra g y á r re k lá m já v a l a z o ld a lá n

Dr. Toperczer István

A médianap repülőgépei
és személyzetük:

• Jak-51 „11” - Doma Sándor alezre
des, Torna Béla főhadnagy
• MiG-21bis „5531” - Веке József
alezredes
• MÍG-29B „11” - Vári Gyula százados
• L-39ZO ”137” - Peszeki Zoltán szá
zados, Muha József százados
• M Í-24D „579” - Gaál Csaba száza
dos, Angeli Róbert zászlós
• M i-1 7 „702” - Vaczula Ferenc
őrnagy, Gyurkovics Gyula főhadnagy
• M i-17 „705” - Székely Gábor őrnagy,
Bakó Mátyás százados
• M i-8 „10426” - Tóth Zoltán őrnagy,
Juhász János alezredes

1998/4 HADITECHNIKA 53

Hazai tükör

Adalékok a taszári repülőtér történetéhez
Taszár a repülőtere miatt került a magyar aviatika és hadtörténelem lapjaira. A település határában található repülő
tér helye a történelem folyamán többször változott. Az első
repülőtér a falutól nyugatra feküdt, építése 1928-ban
kezdődött meg, és 1929-ben készült el. Mint a korszak
minden magyar repülőtere, gyepszőnyeges volt. Az építke
zés 300 ezer pengőbe került. A repülőtér nagysága 600 x
375 m volt, 1929. szeptember 1-jén avatták fel. A repülőté
ren 1930. április 15-én indult meg a polgári légi forgalom.
1936-ban a honvéd légierő vette át, parancsnoka Szörényi
Emil alezredes lett. Ekkor kibővítették, és átalakították a ré
gi repülőtértől nyugatra és a vasútállomástól északra, mint
egy 750x1125 m hosszúságban. 1937-ben parancsnoka
Heppes Aladár százados lett, a repülőtér ekkor kiképzési
feladatokat látott el.
1939-ig a székesfehérvári I. repülőkörzet-parancsnokság
alárendeltségébe tartozott. A repülőtéren a III. közelfelde
rítő század települt. A repülőtér-gondnokságok létrehozá
sával a kaposvári reptér-gondnokság is megalakult, így a
légierő-parancsnokság közvetlen alárendeltségébe tarto
zott.
Egy 1943. évi kimutatás szerint a kaposvári reptéren
2 0 0 m2 alapterületű szóló hangár van, szükséges 2 0 0 m2
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lőszerraktár és 770 folyóméternyi kerítés építése, ami
108 760 pengőbe kerül.
A repülőtér ekkor már nem felelt meg a követelmények
nek, ezért elhatározták korszerűsítését. 1943-44-ben a fa
lutól északra fekvő területet szemelték ki a repülőtér bőví
tésére. A tervek és elképzelések szerint a régi repülőtértől
és a falutól északra fekvő területen 2400 m hosszú, észa
kon 1725 m széles, csonka trapéz alakú területen épült
volna ki a repülőtér. A kifutópálya hossza a bővítéssel mint
egy 3000 méterre nőtt volna. Ezek azonban csak tervek
maradtak.
1943-44-ben a repülőtér parancsnoka Ferenczi István
százados volt, az objektum a 2 . repülőtér-gondnokság alá
rendeltségébe tartozott. 1944. márciusban a repülőteret a
német légierő vette igénybe. A harcok miatt folyamatban
lévő áttelepítések Taszárt is elérték: a kassai Honvéd Re
pülőakadémia I. évfolyamát ide telepítették. Az áttelepült
iskolagépek egy részét az őszi szovjet légitámadás meg
semmisítette. Már csak 6 db Focke-Wulf 58-as bombázó
gép maradt, melyeken vakrepülést tanultak a hallgatók. A
repülőtér személyi állománya az utolsó pillanatban hagyta
el a repülőteret; az épületeket, hangárokat felrobbantották
és harcolva vonultak vissza.

A szovjet csapatok a helyi lakosok „málenkij robot”-jával
helyreállították a felszállópályákat, a szovjet frontbombázók
2-3 bevetése innen indult.
Az újonnan szervezett honvéd légierő diszlokációja szo
rosan összefügg az akkori katonapolitikai helyzettel, a Ju
goszláviával mint fő ellenséggel kialakított viszonnyal.
1950-től egy új, korszerű repülőtér építését kezdték meg a
falutól keletre, ezért a régi repülőteret megszüntették. A ki
épülő repülőtér területe Taszár község legeltetési társula
ta és magánszemélyek birtokában volt. A közigazgatási
bejárást is pótló helyszíni szemlét 1950. március 9-én tar
tották, ahol a MÁV képviselője - helyben és szóban - meg
adta az engedélyt a Kaposhomok megállóhelytől kiágazó,
szabványos nyomtávú iparvágány és az abból kiágazó ide

iglenes jellegű munkavágány megépítésére. A kisajátított
földek birtokosait a régi repülőtér felesleges területéből kár
pótolták. A kisajátítási és terménykárpótlások 104 300 Ftot tettek ki és 175 főt érintettek.
Az új repülőteret - betonpályával - minden időben hasz
nálhatóra tervezték. Ebben az időben két I. osztályú re
pülőtér építését kezdték el, illetve többet felújítottak, bőví
tettek. A taszári reptér mellett a kecskeméti szerepelt a ter
vekben, azonban a honvédelmi miniszter szóbeli parancsá
ra Kecskemét helyett a kunmadarasi reptér építését kezd
ték el. Az 1950-ben jóváhagyott építési munkálatokra az
Országos Tervhivatal több mint 197 millió Ft-ot hagyott jó
vá. Ez 6 repülőtér építését, bővítését jelentette. A taszári
reptérre 25 200 000 Ft-ot szántak. A költségeket csökken-

2. sz. melléklet: A taszári reptér az 1940. évi 1:75 000 méretarányú térképen
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tette az a tény, hogy a szovjet tanácsadók javaslatára a be
tonpályák szélességét 80 m-ről 70 m-re csökkentették.
Egy 1950. áprilisi kimutatás szerint 1950-ben 6500 va
gon beton adalékanyagot szállítottak Taszárra. 1950-ben a
légierő hadtápszolgálata mellé szovjet katonai tanácsadó
kat osztottak be. A repülőtér építési munkálataiban Nyikolajev őrnagy vett részt.
Az építkezés 1951. február 20-án kezdődött meg. A
mélyépítési program keretében 500 m hosszú felszállópá
lyarész és a hozzá tartozó gurulóutak elkészítése volt a
cél. A mélyépítési program kódneve G. IV. volt.
A magasépítési program keretében 2 parancsnoki épü
letet, 1 irányító épületet toronnyal, 2 gépkocsiszínt a hoz
zá tartozó javító-karbantartó épületekkel, 1 hangárt, 1 be
vezető rádióállomást, 1 műszaki raktárát, 3 legénységi
épületet, 1 konyhát, 1 étkezdét, őrfogdaépületeket, gyen
gélkedőt, fürdőt, 1 élelmiszerraktárát, hűtőházat, 2 nős tisz
ti és 2 nőtlen tiszti lakóépületet, kantint, a hozzá tartozó
utakkal együtt kellett megépíteni. Az építkezés kódszáma
LI/152. volt.
Az építkezést a Betonútépítő Vállalat végezte, amely ál
landóan munkaerőhiánnyal küszködött. 1951 nyarán átla
gosan 600-1000 fő földmunkás, 50 vasipari, 50 műszaki
(gépész, motorszerelő, lakatos), 2 -6 mérnök, 4-12 techni
kus, 10 munkavezető hiányzott. 1951. július 30-án 350 fő
hiányzott augusztus végéig, az aratási munkálatok miatt.
Az 1951. áprilisi pénzügyi kimutatás szerint a magasépít
kezésre 19 millió, közműre 6 890 000, útépítésre
2 780 000 Ft volt betervezve. Az 1951. évre állították be az
iparvágányok kiépítését is, de a MÁV csak 1952-re tudta vál
lalni 700 folyóméternyi sín lefektetését. A légierő 1951-ben
a 9 repülőtér építésére több mint 184 millió Ft-ot fordított.
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1951. augusztus 3-án elrendelték a taszári repülőtér bő
vítését. Ez mintegy 140 000 m2-en 31 000 m3 beton beépí
tését jelentette, a hozzá tartozó földmezőkkel. Az ágyaza
ti munkálatokhoz 4600 vagon zúzott követ, 2500 vagon fo
lyami kavicsot, 1100 vagon cementet, 3500 vagon bánya
udvari törmeléket rendeltek meg.
A repülőterek bővítésére, hadműveleti használhatóságuk
biztosítására 1951-ben 45 milliót fordítottak.
1951. november 10-én a taszári repülőtér műszaki para
méterei a következők voltak:
• földrajzi fekvése: északi hosszúság: 35 fok 34 perc 52
másodperc; keleti szélesség 46 fok 24 perc 33 másodperc
(Ferrótól számítva; Ferro a Kanári-szigetek tagja, a csillagvizsgálóján áthaladó kezdő délkör volt az osztrák-magyar
térképek kezdő meridiánja);
• távolság a Dunától 81 km légvonalban;
• betonpálya hossza: 2500 m, szélessége: 70 m, guruló
utak hossza: 3400 m;
• fő széliránya: nyugat 6 fok (Beaufort-skála), 24,4%-os
gyakorisággal;
kelet 6 fok (Beaufort-skála), 44,7%-os
gyakorisággal;
• deviáció: 346 fok 20 perc;
• állóhelyek: 45 db építés alatt;
• repülhető szélesség: 570 m;
• a lakóövezet és a bázishangárok közötti távolság
1750 m,
légtér: 1450 m;
• deviációs kör: 3550 m, légtér
1250 m;
• a parancsnoki épület és az irányadó épület közötti tá
volság: 150 m,
légtér:150 m;
• rádióadó távolsága a betonszéltől: 4000 m.
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1951ben a taszári repülőtéren 11 147 000,-Ft értékű
munka valósult meg. Ezek megoszlása a következő volt:
60 000 m2, 22 cm vastag gurulóút és felszállópálya a hozzá
tartozó kiegészítő szerkezettel 6 720 000 Ft; 5000 m2be
kötőút elkészítése 1 725 000 Ft; 35 000 m3földmunka 150
000 Ft; 3000 folyóméter szivárgó 90 000 Ft, 600 000 n f te
reprendezés 720 000 Ft, meg a téli többletköltség 442 000 Ft.
1952ben 40%-kal nőtt a repülőterek építésére fordított
pénzösszeg. Így például a kecskeméti, kiskunlacházi és ta
szári repülőterek építésére, bővítésére 70 millió forintot
hagytak jóvá.
Taszáron ez a tervek szerint 4000 m gurulóút és 25 álló
hely elkészítését jelentette. A 4000 m 72 000 m2-e, a 44
gépállóhely, a hangárelőtér 70 000 m2-e egybefüggő be
tonburkolatot jelentett. A mélyépítési munkálatok költsége
it a víztelenítéssel és a földmunkákkal együtt 24 millió fo
rintra tervezték.
Az 1952. évi építkezések tervdokumentációját április 30ig kellett benyújtani az Országos Tervhivatalhoz. A légierők
parancsnoksága felmentést kért a teljes tervdokumentáció
benyújtási kötelezettsége alól, hivatkozva a feszített határ
időkre, a vállalatok felvonulására, a folyamatos munkára,
de nem kapott felmentést.
1952ben a fő hangsúly a Kalocsa-Foktői, illetve a Zalavár-Sármelléki könnyűbeton pályás repülőterek építésére
helyeződött.
A feszített ütemű építkezés tovább folytatódott. 1952 má
jusában a kimutatás szerint 300 „C” kategóriás - sorkato
nai szolgálatot töltő, megbízhatatlannak minősített, ezért
csak építőmunkás alakulathoz behívott - katona dolgozott
az építkezésen.
Az állandósult munkaerőhiány miatt honvédállományú
foglyokat is kivezényeltek.
1953ban, a kormány takarékoskodási intézkedései nyo
mán, a beruházásokra fordított pénz csökkent, így a légierő
építkezései elhúzódtak. A fő cél az volt, hogy az 1952-ből
átnyúló építkezést befejezzék. Egy 1953 áprilisában kelt je
lentés szerint Taszáron az úthálózat bővítése és korszerű
sítése volt folyamatban. A makadámutak átépítését beton
ra, illetve az új utak előregyártott elemből való építését a
Betonútépítő Vállalat végezte. A munkakiadásra vonatko
zó tárgyalások a Közlekedési Minisztériummal folyamatban
voltak, szükséges hitelt a tárca biztosított. Az építési terv
ben szereplő kiegészítő épületek építése áthúzódott
1954-re. Az 1953. évi kisegítő beruházások 2 097 000 Fi
ba kerültek.
A taszári repülőtéren 1953-tól már csak fejlesztések, bő
vítések folytak, amelyek nem gátolták az itt lévő repülőala
kulat hadrafoghatóságát. Az 1953. évi térképen már telje
sen kiépült repülőtér látható. A repülőtér gurulóútjait és a
felszállómezőt 1974-ben felújították.
A következő fontosabb épületek épültek meg évenként:
1950-ben az északi épület és az irányítótorony; 1951-ben
a déli épület, az 1. kapu szolgálati helyiségei, akkumulátortöltő, külső hidroforház, gépjárműjavító műhely, tűzoltó te
lephely; 1952-ben az ejtőernyő-tároló, a hírműhely, a re
pülő-műszaki anyagraktár épülete, a lőszerraktár, a K-5
kút; 1954-ben a készültség épülete; 1955-ben az őrszoba;
1958-ban bővítették a gépjárműjavító műhelyt; 1962-ben
és 1968-ban egy-egy kút épült meg; 1972-ben az akadálypálya; 1973-ban a katonai nevelési komplexum; 1977-ben
a víztisztító torony stb.
Az életkörülmények lassan fejlődtek. Kezdetben a meg
lévő néhány épületet - 3 nős, 1 nőtlenszálló, amelyek ál
landóan zsúfoltak voltak - kukoricaföld övezte, az utak bur
kolat nélküliek voltak. 1955-re - évente 3-4 épületet felhúz
v a -fe lé p ü lt a lakótelep. 1961-ben út, nagyobb bolt épült.
1971-ben az utat leaszfaltozták, az autóbuszjárat rendsze
ressé vált.
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A taszári repülőtér története szorosan összefonódik a
honvéd légierő történetével. A demokratikus honvédség új
jászerveződésével együtt megkezdődött a légierő kiépíté
se is. A honvédség - és ezen belül a légierő - nagyarányú
fejlődése 1949-től indult meg. 1949-ben egy repülőezred
és egy futárrepülőraj volt (az állománytáblák szerint 932 fő)
a légierőnél. 1950-ben tértek át a szovjet elvek szerinti
szervezetre, ez 155%-os szervezeti és létszámváltozást je
lentett a hadseregben. A repülűalakulatoknál ez a tavaszi
átszervezésnél 1280 főt, az őszi átszervezésnél 4772 főt
tett ki. Többek között egy légcsavaros vadászrepülő-hadosztályt két ezreddel, egy csatarepülőezredet, egy önálló
vegyes repülőezredet és századot állítottak fel. 1951-ben
az őszi átszervezéseknél 8251 volt a légierő létszáma. Ek
kor alakult meg a MiG-15-ös vadászrepülő-hadosztály.
1952-ben a honvéd légierő két lökhajtásos vadászrepülő
hadosztállyal (egyenként 2-2 ezreddel), egy háromezredes
csatarepülő-hadosztállyal, két önálló vegyesosztállyal ren
delkezett. Ekkor a létszáma 9873 főt tett ki. 1952 őszén a
vadászrepülő-hadosztályokat három ezredesekké szervez
ték át. A két vadászrepülő-hadosztály létszáma egyenként
1421 fő volt. Megalakult a bombázóhadosztály is, három
ezreddel. A légierő létszáma 9873 volt az állománytáblák
szerint.
Az 1953. őszi átszervezésnél ténylegesen 18 741 volt a
létszám. A géptípusok megoszlása a következő volt: 193 +
40 motoros vadász-, 133 csatarepülő-, 58 bombázó-, 166
iskolagép, 17 szállító és 34 futárgép, összesen 641 gép.
(Állománytábla szerint 750 db kell.) Egy repülőgépre közel
30 fő jutott. A hajózóállomány feltöltése közel 80%-os volt.
A légierő a honvédség 9,5%-át tette ki (akkor a Néphadse
reg létszáma 195 442 volt).
Az új taszári repülőtér első alakulata az 50. vadászrepülő-ezred volt, MN 4731 fedőszámmal. Az ezred 1950.
november 11-én alakult meg, Tököl-Szilágytelep szék
hellyel. Személyi állománya a 41. vegyes repülőezred és a
hajózó tiszti iskola állományából került ki. Az új vadászrepülő-ezred az ugyanakkor megalakult 25. vadászrepülőhadosztály (fedőszáma MN 4780) alárendeltségébe került.
Az ezred gépállománya Jak-9P és J a k -1 1 géptípusokból
állt.
Az ezred 1951. szeptember 27. és október 1. között át
települt Kaposvárra, új állománytábla szerinti felállásban.
1952-ben települt át Taszárra. Itt segített felállítani a 35.
vadászrepülő-ezredet. Továbbra is a 25. vadászrepülőhadosztály alárendeltségében maradt.
Az 50. vadászrepülő-ezred megalakulásakor három re
pülőszázaddal rendelkezett. Az ezrerd technikai biztosítá
sát az MN 4253 fedőszámú önálló repülő-műszaki zászló
alj látta el. Az alakulat önálló katonai szervezetet alkotott.
1957-ben feloszlatták a vadászrepülő-hadosztályt és a
két vadászrepülő-ezredet. A hadosztály állományából két
századdal megalakították a Repülőkiképző Központot,
amelynek egyik századát a volt 50. vadászrepülő-ezred ál
lományából állították fel. Az 1958. őszi átszervezéskor a
Repülőkiképző Központ állományából megalakult az 59., a
31. és a 47. vadászrepülő-ezred és a 86. vadászrepülő
század.
1958. november 1-jén alakult meg a 31. vadászrepülő
ezred (fedőszáma MN 4563) a taszári századból. Elhelye
zése és alárendeltsége nem változott. Változások csak a
honi légvédelem fejlődésével, annak technikai és szerve
zeti korszerűsítésével történtek. 1961. október 1-jétől, az
1. honi légvédelmi hadosztály megalakulásától, annak alá
rendeltségébe került.
Az ezred szervezetének fejlődését mindig meghatároz
ták a rendszeresített repülőgépek és a feladatok, amelye
ket el kellett látni. Az ezred alaprendeltetése az ország lég
terének védelme vadászgépekkel. Az 1949-ben megfogal-
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mázott légvédelmi koncepció szerint Magyarország öt sáv
ra osztható. A honi légvédelemre szánt vadászerőknek
megfelelően a sávok száma változhat. Azonban elv volt,
hogy egy sávban egy vadászrepülő-magasabbegységet
helyezzenek el, amely ellátja annak a sávnak a légvédel
mét, egy vadászirányító központtal. A feladathoz szüksé
ges vadászerők 50%-ának kellett rendelkeznie fedélzeti lo
kátorral, illetve a hajózóállomány felének éjszakai kikép
zéssel.
Nappali alkalmazásnál a szomszéd államoktól kapott,
később saját lokátorral mért, illetve az ország határán be
lül figyelőszolgálattal megerősített adatokat a központi ve
zetés tartotta nyilván. A vadászirányító parancsnok a meg
felelő időben, az érintett sávnak megfelelően, az ott működő
vadászerőknek bevezetési parancsot ad, illetve azt me
gelőzően a levegőben készenléti parancsot ad. A vadász
erő parancsnoka a nyilvántartás alapján a kapott feladatra
elindítja erőinek a központból elrendelt részét, illetve veze
ti harcát. Ha az ellenség valóban Budapestre támad, és
folytatja útját a határon belül is, akkor a vadászirányító pa
rancsok máshonnan is összevonhat erőket, és átveszi a
harc vezetését. A legfontosabb alapelv az volt, hogy ha a
támadás elhárítására egy sáv ereje nem elegendő, akkor
minden sávból erősítést lehet összevonni, vagyis az elhá
rító vadásztámadásnak az ereje állandóan fokozódik, mi
közben az ellenség Budapest felé közeledik, mindaddig,
amíg a támadást leküzdik, illetve Budapest légteréből el
nem űzik.
Az 1960-as évektől, az állandó harckészültség időszaká
ban, a harckészültség magas szinten tartása, a készültsé
gi erők alkalmazási terve szerinti tevékenység és a repülő
harckiképzés végrehajtása volt a legfontosabb feladat.
A teljes harckészültség időszakában az ellenséges gé
pek és a pilóta nélküli légi támadóeszközök, a rakétahordo
zó bombázó repülőgépek, a vadászbombázók és a szár

nyasrakéták megsemmisítése volt a cél az oltalmazott csa
patokhoz, a front mögötti és az ország területén lévő objek
tumokhoz vezető távoli megközelítési útvonalakon.
Az ezred oltalmazási körlete a hatvanas évek közepétől
a Balaton vonala, a Duna vonala és az államhatár által ha
tárolt légtér volt.
A vadászrepülő-ezredeknél a legfontosabb feladat a ma
gas fokú harckészültség fenntartása volt. Az ezred mega
lakulásától kezde - meghatározott erőkkel és eszközökkel
- állandó készültségi szolgálatot látott el. A harckészültség
magas szinten tartását az állandóan végrehajtott gyakorla
tok, éleslövészetek, szemlék biztosították. 1966-ban példá
ul a teljes ezred I. fokú harckészültségbe lépésének nor
maidejét 180 percről 110 percre csökkentették, 1967-ben
ez 90 percre csökkent. 1971-től a készültségi század I. fok
ba lépésének normaideje a hajózóállomány képzettségi
szintjének emelkedésével 60 percről 50 percre csökkent.
1971-ben 30 fő I. osztályú vadászpilóta volt az ezredben.
Az ezred állandó szereplője volt a Zenit, Zengő, Gránit
fedőnevű gyakorlatoknak. Évente vett részt éleslövészeten
Lengyelország és a Szovjetunió rakétalőterein.
A 31. vadászrepülő-ezred 1974-ben, a reptér felújítása
kor, Pápára és Kecskemétre települt át. A honvédség fo
lyamatos átszervezésével a légierő is állandóan változott.
1991-ben jött létre a Kapos Honi Vadászrepülő Osztály a
31. vadászrepülő ezred és a 101. felderítő század össze
vonásával.
A taszári repülőtér a magyar honvédség hosszú távú el
képzeléseiben mint bázisrepülőtér szerepel, illetve a
NATO-hoz való csatlakozás jelképeként az itt állomásozó,
innen bevetésre, illetve kivonásra kerülő amerikai IFOR-, il
letve SFOR-alakulatok közbenső állomása.
Dr. Suba János

A kecskeméti repülés
és a kecskeméti repülőtér története VII. rész
A kecskeméti Harcászati Repülőezred kijelölt állo
mánya több alkalommal is részt vett - a NATO békepart
nerség keretében - különböző közös repüléseken, illetve
légi manőverek végrehajtásában.
1995. szeptember 11-15. között 2 db MiG-29-es érke
zett Németországból a Luftwaffe kötelékéből. A német de
legáció 17 főből állt. Október 6-11. között a Holland Királyi
Légierő 313. „Tigris” vadászrepülő-századának kijelölt ál
lománya időzött Kecskeméten 5 db F-16-os géppel. A pi
lóták közös repüléseket hajtottak végre MiG-29-es, illetve
F-16-os kétkormányos oktatógépekkel.
1996. május 13-16. között a kecskemétiek a Lengyel
Köztársaság területén tartózkodtak, ahol 14-15-én rakétaéleslövészetet hajtottak végre nyolc db M iG-29 típusú el
fogó vadászrepülőgéppel Minsk Mazowecki légi támasz
pontról, a Balti-tenger fölött. A „Puma” és „Dongó” száza
dok pilótái leküzdötték a célokat, kiváló eredményt érve el.
Még az év július 4-12. között Karmazsin ezredes csapata
Twenthébe repült, hogy viszonozzák a hollandok előző évi
látogatását.
A hazánk területén zajló, 1996. július 22-28. között meg
rendezett NATO légierő-gyakorlaton is részt vettek a kecske-
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métiek. A „Cooperative Chance 96” közös gyakorlat sikere is
bizonyította, hogy a Szentgyörgyi Dezső Harcászati Repül
őezred katonái a kiképzési követelményekben meghatározott
repülési feladatokat fegyelmezetten, jól hajtották végre.
1996 őszén tovább folytatódott a békepartnerségi prog
ramban való részvétel. Október 21-22-én egy szűk csoport
repült Németországba, a laage-i légi támaszpontra. A piló
ták két M iG-29-es vadászgéppel, a repülőműszakiak és
egyéb kiszolgálók az An-26 szállítógép fedélzetén utaztak.
A küldöttséget Hegedűs Ernő alezredes, az 1. „Puma”
Harcászati Repülőszázad parancsnoka vezette. Pilótáink
közös repüléseket hajtottak végre a MiG-29 típust üzemel
tető 73. vadászrepülő-ezred 1. repülőszázadának kijelölt
repülőgép-vezetőivel. A rendezvény öt napig tartott.
A következő csoport november 4-én repült Franciaor
szágba, a Tours St. Sumphorien légi támaszpontra. A cso
p o rto t- mely 15 főből állt és két Mig-29-es is beletartozott
- Fülöp György alezredes, ezredparancsnok-helyettes ve
zette. Szintén öt napig voltak kint, s együtt repültek Alpha
Jet típusú repülőkötelékkel. A kecskemétiek ezeken a kül
földi repüléseken jártasságot szereztek a NATO-szabvány
szerinti szervezett és végrehajtott repülésben. Lehetősé
gük nyílt elsajátítani az ottani légiharc-megvívási eljáráso
kat, légiirányítási szabályokat - angol nyelven.
A kecskeméti repülőezred részt vett az 1997. február
18-27. között hazánk légterében rendezett „Simulated
Launch” (Imitált indítás) fedőnevű, NATO-légierőkkel és
légvédelmi erőkkel közösen végrehajtott gyakorlaton is.
Hat MiG-29-es, plusz egy tartalék vett részt a gyakorláson.

A magyar pilóták többek között földközeli és közepes ma
gasságon repülő célok (M C -130H típusú USAF repülő
gép) felderítését és elfogását gyakorolták négy repülési
nap során. A kecskeméti ezred jól szerepelt ezen a NATOgyakorlaton is.
A magyar kormány vadászrepülőgép-vásárlási szándéka
kapcsán a nagy repülőgépgyárak már sorra bemutatkoztak
Magyarországon, a kecskeméti repülőtéren. Először a
svéd Jas-39 Gripen típus repült Kecskeméten 1995. szep
tember 30-án. Őszintén megvallva nem sokat láthatott
belőle a „hírős város” repülést szerető közönsége, mert a
svédek féltették az új gépet. A következő év nyarán már
igazi szenzációnak tapsolhattak az érdeklődők. 1996. au
gusztus 16-18. között a McDonnel Douglas cég terméke,
az F/A-18D Hornét (Lódarázs), majd néhány nappal
később - augusztus 28-30. között - a francia Mirage
2000-5 típusú vadászgép mutatkozott be Kecskeméten több-kevesebb sikerrel. Egy hónappal később - szeptem
ber 23-25. között - ismét Kecskeméten láthattuk a svéd
Saab gyár termékét, a Jas-39 Gripen típust. Végül október
28. - november 1-je között az F -16 mutatkozott be - szin
tén nagy sikerrel. Az amerikai Lockheed Martin cég két da
rab Block 50 F -16 D kétüléses modellt telepített át a né
metországi spangdahleni amerikai légi támaszpontról. A
gyár pilótái szebbnél-szebb produkciókkal kápráztatták el
a nézőközönséget és a szakértőket.
A Magyar Honvédség átszervezése alaposan érintette a
kecskeméti repülőtéren települő Központi Repülőgépjavító
Üzemet is. 1997. február 28-ával megszüntették, s helyette
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- átszervezés után - létrehozták Kecskeméten a Központi
Légijárműjavító Üzemet - kisebb létszámmal, mely meg
változtatta az állomány- és rendfofokozati arányokat.
A kecskeméti repülőtéren szolgáló katonák az elmúlt
hosszú évtizedek alatt becsületesen teljesítették az ország
kijelölt légtere védelmében rájuk háruló feladatokat. Tudá
sukra, szakértelmükre mindig számíthatott a Légierő pa
rancsnoksága, s ez így lesz a jövőben is. A M iG-29 típusú
elfogó vadászrepülőgépek hadrendbe állításával új korszak
kezdődött a Szentgyörgyi Dezső Harcászati Repülőezred
életében.

Kenyeres Dénes ny. á alezredes
6. á b ra : O la s z tis z te k a z L -3 9 -e s g é p e k n é l 1995 ta v a s z á n
(C z e n e P éter)

Kiegészítés:
A kézirat leadása óta bekövetkezett változásokat, ill. a
98/3. szám 87. oldal 8. felcserélt fotóját a 99/1. számban
közöljük. Szerk.

Felhasznált irodalom:

7.

á b ra : K n e b a rt tá b o rn o k n o k a M iG -2 9 k a b in já b a n

- A Magyar Néphadsereg 59. Honi Vadászrepülő Ezred
története 1951-1980. Kecskemét, 1985. Kézirat.
- Az egység története 1986-1991. Kecskemét, 1991. Kéz
irat.
- Az egység története 1992. Kecskemét. Kézirat.
- Szepesi József: lm memóriám... - Magyar Honvéd,
1995. október 27. 43. szám.
- MN 45/1. Honi Rádiótechnikai Kisegítő Ezredtörzs törté
nete. Kecskemét, 1984. Kézirat.
- MN Központi Repülőgépjavító Üzem története. Kecske
mét, 1985. Kézirat.

Piacképes az ön terméke az Európai Unióban?
Társaságunk az Alapszabályban foglalt fő feladatának
megfelelően - minden évben azt a problémakört választja
a Minőségi Hét súlypontjának, amely a hazai gazdaság
számára legidőszerűbbnek látszik. Ezért határozott úgy,
hogy a VII. minőségi konferencián kissé háttérbe szorítjuk
az eddig már sokat tárgyalt témákat, mint pl. a megfelelő
ség értékelése és tanúsítása, a menedzsment rendszerek
stb., de gondoskodjunk arról is, hogy a szerényebb keretek
között ezeknek is fórumot biztosítsunk.
Figyelembe véve előrehaladásunkat az EU-hoz való
csatlakozás tekintetében, úgy tűnik, egyre fontosabbá vá
lik, hogy a hazai gazdálkodók széles körben, részletesen
ismerkedhessenek meg az EU-termékekre vonatkozó
minőség filozófiájával és politikájával, az ezekből követ
kező szabályokkal, direktívákkal, minőségi, környezetvé
delmi, biztonsági stb. előírásokkal, amelyek betartása
szükséges ahhoz, hogy versenyképesek legyenek az eu
rópai és feltehetően más, fejlett piacokon.
Az egyes témakörök előadóit, államigazgatási vezetőket,
a témakört jól ismerő, külföldön is elismert szakembereket
személyükben kértük fel előadás tartására a jelenleg fenn
álló és rövidesen életbe lépő szabályokról, előírásokról,
melyekhez a hazai termelőknek alkalmazkodni kell. Az elő
adók abból indultak ki, hogy a minőségügy állami és piaci
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feladatai, intézményi és szakmai rendszerei meghatározó
szerepet játszanak az EU-integráció szakmai felkészülési
folyamatában. Az „Agenda 2000” dokumentum a mai Ma
gyarország aktuális EU-kapcsolatainak és a taggá válás
feltételeinek vizsgálata. A minőségügy és kapcsolódó terü
leteinek intézményi, szakmai rendszerei és az infrastruktu
rális háttér feltétel és eszköz is a gazdaság versenyképes
ségének növeléséhez, és az EU-integráció követelménye
inek kielégítéséhez egyaránt. A termék és a technológia
tervezésekor figyelembe kell venni a megcélzott piac minő
ségügyi követelményeit. A piacgazdaság fejlettsége és a
versenyképesség a csatlakozás-érettség gazdasági krité
riumai.
A plenáris ülésen átfogó előadások hangzottak el, a
többi között, az ipar stratégiájáról az EU-csatlakozás fényé
ben és az ehhez kapcsolódó Nemzeti Minőségügyi Prog
ram előkészületeiről. Néhány fontos gondolat az előadá
sokból:
Korszakos változások következnek be a hazai műszaki
vizsgálati és megfelelőség-tanúsítási (minőségellenőr
zési) jogrendben. Az ún. „Európai Megállapodás” (1993.
évi I. tv.) szerint - a jogilag szabályozott területen - ha
zánkban is bevezetik az EU „új megközelítés” irányelveit és
a bennük foglalt alapvető követelményeknek való megfe

lelőség értékelésének (az ún. „globális megközelítés”) eljá
rásait.
A piacra kerülő műszaki termékek túlnyomó többségére
nézve megszűnik az előzetes vizsgálat (az előírásoknak
való megfelelőség ellenőrzése, a minőségvizsgálat), he
lyette utólagos piacfelügyeleti ellenőrzést kell bevezetni.
Megszűnik a szabványok kötelező alkalmazása, más,
műszakilag egyenértékű megoldások is elfogadhatók
lesznek. A szabványoknak való megfelelés helyébe a jog
szabályokban (az átvett EU-irányelvekben) rögzített köve
telményeknek való megfelelés lép, ha a szabványtól eltér
tek, vagy nem alkalmazták, akkor a kötelezően előírt mű
szaki dokumentáción túlmenően, részletes műszaki vizsgá
lati és egyéb dokumentumokat kell a gyártóknak és/vagy
importálóknak összeállítani.
A jogilag szabályozott területen a műszaki termékek túl
nyomó többségének forgalmazásához és alkalmazásához
elégséges lesz a gyártó vagy az importáló, illetve a forgal
mazó meghatározott tartalmú, joghatályos megfelelőségi
nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó
szabványok, előírások, jogszabályok követelményeinek. A
nyilatkozat megalapozottságának bizonyítása céljából a jog
szabályban előírt tartalmú műszaki dokumentáció összeál
lítása és a piacfelügyeleti hatóságok felszólítására annak
bemutatása kötelező, valamint a terméken, illetve ha ez
nem lehetséges, akkor a csomagoláson, használati-keze
lési útmutatóban stb. a CE jelölés feltüntetése szükséges.
A hallgatóság tájékozottságát a PHARE PRAQ III prog
ram keretében érkező előadó egészítette ki, aki az EU-piacok szemszögéből értékelte a magyar ipari termékek
színvonalát.

A konferencia második napján a hallgatóság két részre
oszlott.
A feldolgozóipari 1. szekció egyenként tárgyalta az EU
fontosabb direktíváit és hazai bevezetésük főbb szempont
jait (kisfeszültségű villamos-, gázfogyasztókészülékek,
gépek, EMC), a műszaki biztonsági felügyelet alapelveit
Magyarországon és az EU-ban, a katonai beszállítók felké
szítését a NATO-követelményekre, továbbá a műszaki ter
mékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szer
vezetek kijelölésének helyzetét. A 2. szekció az építőipar
sajátosságait vitatta meg, hasonló céllal. Bármennyire is tö
rekedtek az előadók témakörük teljes körű lefedésére, sok
kérdés maradt nyitva. Ezért a második nap délutánját egy
„kerékasztal”- megbeszélésnek szenteltük, melyen a vita
vezetők néhány percben felvezették témájukat, majd vála
szoltak a hallgatók kérdéseire. Vitavezetőként meghívtunk
néhány olyan kiváló szakértőt is, akik az eddig nem érintett
szakmákban, témakörökben járatosak, mint pl. a csomago
lástechnika, a termékek zajkorlátaira vonatkozó direktívák.
Az első két nap információit hasznosan egészítették ki a
harmadik napon az olyan vállalati szakemberek előadásai,
akik már gyakorlati tapasztalatokat szereztek termékeikkel
az EU piacain.
Bízom benne, hogy ez a konferencia, amely nagyon igé
nyes, úttörő feladatot vállalt, hozzájárul az ország egyik
legfontosabb gazdaságpolitikai céljainak eléréséhez: a hall
gatóságot, vagy a gazdaság mértékadó szereplőit olyan in
formációkkal látta el, amelyek mindennapi munkájuk nélkü
lözhetetlen elemei.

A Pestvidéki Gépgyár (PG), majd Dunai Repülőgépgyár
Rt. nagy javítóhangárja mellett éveken keresztül rendezet
len alakzatban álló, félig leponyvázott helikopterek látványa
fogadta a látogatókat. A szemlátomást vadonatúj példá
nyok hosszú várakozása a szolnoki vagy szentkirályi hajózóknak szólt, hiszen ezek nem PG-s nagyjavítás végső ter
mékei voltak, hanem a hajdani Szovjetunióval kötött üzlet
eredményei. A helikopterek az Intertraversz Rt. tulajdonát
képezték. A tíz helikoptert egyenesen a kazanyi gyárból re-

pülték át Magyarországra orosz pilóták három csoportban
1990 decembere és 1991 májusa között. Az elmúlt évek
folyamán a M Í-8 T típusú helikoptereket az Intertraverszel
kötött megállapodás alapján a Dunai Repülőgépgyár Rt.
munkatársai szakszerűen karbantartották és elvégezték
rajtuk az előírt időszaki javításokat, így azok üzemképes ál
lapotban voltak. Az eredeti orosz zöld/szürke festésre csak
két darab magyar felségjel került fel. Bár a tulajdonos In
tertraversz Rt. 1991 óta többször felajánlott a Magyar Hon-

1. á b ra : A s z á llítá s ra e lő k é s z íte tt g é p e k tö k ö lö n

Dr. Róth András

2. á b ra : A g é p e k ö s s z e á llítá s a a ra k o d á s h o z
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ezek kifejezetten Magyarország számára gyártott példá
nyok voltak, a gyári számból a 104 a magyar fél megjelö
lése volt, míg az utolsó két szám a konkrét gép saját azo
nossági száma. A négy helikoptert eladásuk előtt felújítot
ták, átfestették és előkészítették szállításra. A helikoptere
ket eredetileg november 17-én tervezték elszállítani, de a
tököli ködös időjárás miatt a RA-82075 lajstromú repülő
gép csak Ferihegyen tudott leszállni. Tankolás után azon
ban - még Ferihegyen - az egyik hajtóműben jelentős ká
rokat okoztak a madarak, így a gép hazatért. A voronyezsi
központú cég kénytelen volt négy Ruszlán]a közül egy má-

6. á b ra : A h á tu lró l b e h e ly e z e tt h a rm a d ik g é p

védség részére a jelenleg üzemeltetett gépeknél moder
nebb példányokat, de nem volt rájuk szükség. A külföldi
vevők a jelek szerint sokkal jobban tudták értékelni a jófor
mán nullkilométeresnek számító helikoptereket, így aprán
ként eladták őket. Három példányért 1993-ban érkezett
egy An-124 Ruslan, és egy meg nem nevezett dél-ameri
kai országba szállította őket. További három példány saját
lábán került az új tulajdonosokhoz 1997 februárjában,
egyes források szerint vissza Oroszországba, amit a RA
kezdetű lajstromszámuk is igazolt. Az utolsó négy M iS a s l a 10451, -52, -53, -54 gyári számúakat az etióp légierő
vásárolta meg. Tudni kell, hogy a gyári gépszám alapján
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7. á b ra : A n é g y M i-8 a ra k o d ó té rb e n

sikat felkészíteni M -S Ttípusú helikopterek szállítására. A
tíz helikopter magyarországi történetére 1997. november
22-én került pont, amikor az utolsó négy darabbal a fedél
zetén könnyedén emelkedettel a tököli repülőtér betonjáról
a Polet/Flight cég RA-82077 lajstromszámú An-124-100
Ruslan típusú repülőgépe.
Az Intertravesz tulajdonát képező helikopterek a M Í-8T
legutolsó alváltozatai voltak, amelyek a késői szériákra jel
lemző összes gyári fejlesztést magukban hordozták. A Ma
gyar Honvédségnél használt példányokról mind felszerelt
ségükben, mind külsejükben különböztek. Első ránézésre
jóval nagyobb üzemanyagtartályaikról voltak azonosíthatók
ezek a példányok; bal oldalt 1140 literes, jobb oldalt 1030
literes, „négypántos” tartályok találhatók rajtuk. A helikop
terek ún. polgári változatok voltak, a törzs két oldalán talál
ható felfüggesztési pontok és indítósínek nélkül. Ellentét
ben a nálunk rendszeresített változatoktól, az utastér bejá
rata fölött a M Í-8TV (Mi-17)-nél alkalmazott külső csőrlő
vel is fel voltak szerelve.

A Dunai Repülőgépgyár Rt. szakemberei közül heten kí
sérték el a helikoptereket és szerelték össze a következő
két hét alatt az addisz-abebai repülőtéren. A sorban elké
szült Mi-8-akat magyar hajózok a helyszínen sikeresen be
repülték és azonnal átadták az etióp pilótáknak. Nem kel
lett sokat várni a felhasználásukra, és mire az utolsó pél
dány is elkészült, az első már közel harminc órát teljesített.
A helyi szerelők sokat tanultak a magyaroktól a négy heli
kopter összeállítása közben, és azonnal felhasználták fris
sen szerzett tudásukat, amikor szétszedték az orosz „szak
értők” által évekkel korábban hátrahagyott Mi-17 (terep
színű Aeroflot СССР-20270) helikoptert. A megfelelő javí
tásokat követően üzemképes állapotba szeretnék helyezni
és az etióp légierőben szolgálatba állítani ezt a példányt is.
Fotókat a szerző készítette.
(A szállítást végző A n -12 4-1 00 típusú repülőgép fotóit
lásd a borító 4. oldalon, a műszaki adatait pedig az ismer
tető cikkben. Szerk.)
Szekeres Gábor

Pápai Griffek légiharc-rakéta éleslövészete Lengyelországban
1998. jú n iu s 3 -5 .

1. A m a g y a r m ű s z a k i
g á rd á t s z á llító A n - 2 6 T
a le n g y e lo rs z á g i Z e g re
P o m o rs k ie -i
re p ü lő té re n

6145, 6115, 5540, 6009, 6007) 800 literes póttartállyal, 1
óra 15 perces repüléssel települt át a lövészetre.
Az 1998. június 3-i indulást a lengyelországi repülőtér
körzetében uralkodó rossz időjárás késleltette. Az először
elstartoló 603-as számú An-26T-\ is már Lengyelország
légteréből fordították vissza. így a délelőtti indulás délu
tánra tolódott. A MiG-21-esek géppárokban szálltak fel 15
óra 36 perctől kezdődően. Őket követték a szállítógépek,
amelyek 2 óra 30 perc alatt teljesítették a távot.
Érkezés után a műszakiak és hajózok azonnal nekiláttak
a felkészülésnek. A szóbeli megbeszélést tettek követték
és a pilóták megkezdték a földi rakétatrenázst. A feladat
hoz az R -3S típusú rakéta imitátorát használták, amelyet
a lengyel fél biztosított a magyaroknak. A műszakiak zseb
lámpával utánozták a célt a gyakorló rakéta hőkeresőfeje
számára, miközben a hajózó a vadászgép kabinjában imi
tálta a „befogást”.
Az előzetes tervek szerint 2 nappali és egy éjszakai sort
terveztek a gépek és pilóták számára, amelyek során 3x8

A Pápa Harcászati Repülőezred „Griff” századának pi
lótái talán utoljára kaptak lehetőséget, hogy a
MiG-21bis típusú vadászgépről R-13M típusú légiharcrakétát indítsanak, amikor június első hetében éleslö
vészeten vettek részt Lengyelországban. Amire újból
jöhetnének egy ilyen gyakorlatra, addigra már kivonják
a hadrendből a MiG-21-eseket.
Az éleslövészetet elméleti és gyakorlati felkészülés előzte
meg. Az elfogási gyakorlatokat májusban végezték, amikor
a Bakony Harcihelipoter-ezred M i-8-as helikopterei repül
tek célt a pápai MiG-21-eseknek.
A gyakorlaton részt vevő 77 személyt, az éles rakétákat,
a kiszolgáló eszközöket és berendezéseket több lépcső
ben An-26Ttípusú szállító repülőgépek vitték fedélzetükön
a lengyel légierő Zegrze Pomorskie-i repülőterére. A pápai
griff repülőszázad 8 MIG-21bls típusú gépe (43, 46, 9178,
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Eközben a műszakiak felfegyverezték a gépeket, a
MiG-21-esek jobb külső tartójára függesztették a rakétá
kat, amire a napsütés miatt volt szükség. A lőtéren a lőirány (305°) majdnem egybeesett a lenyugvó Nap irányá
val, és ilyen függesztés esetén a repülőgép törzse vala
mennyire leárnyékolja a rakéták keresőfejét.
Délután fél hatkor László Tibor őrnagy szállt fel az első
géppel. Hamarosan követték a többiek is (Ugrik Csaba
szds., Takács Géza szds., Sáfár Albert őrgy., Kántor
László őrgy., Mándi Péter szds. és Bálint Attila szds.)

3. Az éleslövészet repülő- és műszaki állománya, előtérben
két R-13M típusú légiharc-rakéta

6. A tre n á zs so rá n a cé lt
z s e b lá m p á v a l u tá 
n o z z á k a z im itá to r
ra ké ta h ő k e re s ő fe je
szá m á ra

5. Ugrik Csaba és Takács Géza századosok a lövészet
előtti trenázskor
db R -13M típusú, nitrogénhűtésű hőérzékelőfejjel ellátott
légiharc-rakétát indítottak volna. Azonban Lengyelország
ismét hű volt önmagához, hiszen a magyarok éleslövésze
tekor szokásos változékonyságát mutatta, amely felborí
totta a terveket.
Az éles rakétalövészet vezetője Markotán Zoltán alezre
des volt a Légierő Vezérkarától, Veszprémből. A lövészetre
június 4-én délután került sor a Balti-tenger felett, az ustkai
lőtéren.
A lövészet előtt a pápai repülőezred parancsnoka, Pető
István ezredes, lengyel hajózó kollégájával délután négy
kor egy lengyel felségjelű MIG-21 UM fedélzetén szállt fel
időjárás-felderítő feladatra.
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11. Felfegyverzett pápai Griff századbeli MiG-21 bis

A CP-100 típusú célbombákat 10 000 méter magasban
oldották a moroslaveci repülőtérről érkező lengyel
Szu-22M4-esek. Ezek a bombák intenzív hőforrásként
szolgálnak a rakéták hőkeresőfejének, miközben saját ejtő
ernyőjükön lógva 1000 métert süllyednek 2 perc alatt.
A célok felé repülő géppárokból a vezér 8500 méter ma
gasan, a kísérő 7500 méteren repült, egymás között 20-30
kilométer távolságot tartva. A rakéta indítása a cél befo
gása után, attól 5 kilométeres távolságból történt, 1000
km/h-s repülési sebesség mellett. Sajnálatosan a Nap erős
ellenfélnek bizonyult, mert a hét órakor visszaérkező piló
ták csak arról tudtak beszámolni, hogy a fedélzeti rendsze

13. S á fá r A lb e rt ő rn a g y te li
ta lá la to t é rt e l m á s o d ik
fe lsz á llá s a so rá n

rek tökéletesen működtek, a rakéták befogták a célbombát,
de az indítás után azok mégis elmentek „napozni”. A gépek
közül kettőnél problémák merültek fel, a 43-as számút
ARK-, az 5540-est pedig trimmotor-meghibásodás miatt
kellett javításra félreállítani.
A második kört a tengerpart felől, alacsonyan a reptér
fölé kúszó zivatarfelhő zavarta meg. A gépek egy része
még előtte, jó időben felszállt, de a többi hajózó a gépek
ben ülve várt a felhőszakadás elvonulására (Molnár
László őrgy., Bálint Attila szds., Sáfár Alber őrgy., Mándi
Péter szds., Szekeres Sándor szds., Ugrik Csaba szds.). A
műszakiakat is olyannyira hirtelen lepte meg az égi áldás,
hogy a MiG-21-esek alá kellett bújniuk. Időközben a 43-as
gépet megjavították, de a másik gép több időt igényelt, így
Bocsi József alezredes gépére két rakétát függesztettek.
Utolsónak Pető István ezredes és László Tibor őrnagy
szállt fel, de ők már nem célra lőttek, csak rakétát indítot
tak.
A második körből visszaérkező Ugrik Csaba százados
alacsony áthúzását az elején orsóval, majd a reptér túlsó
végén meredek emelkedéssel kombinálta, amiből mindenki
tudhatta, hogy övé az első telitalálat. A /W/G-23-asról 21esre átnyergelt Sáfár Albert őrnagy volt a következő, aki
szintén telitalálatot mondhatott magáénak, amit a megfi
gyelő személyzet és a fedélzeti filmek elemzése is igazolt.
A többiek rakétája is befogta a célt, csak addigra a Nap
még komolyabb vetélytársává vált az infrabombáknak.
Mindez azonban nem tudta elhomályosítani az első éles
rakétaindítás élményét azoknál a fiatal hajózóknál, akik
életükben először élhették át ezt az érzést.
A harmadik sor már nem indulhatott, mert a zivatar a be
tonról és a környező erdőkből sűrű párát képzett a repülő
térre. A pápai ezred parancsnoka, Pető István ezredes a
helyiek parancsnokával egy Polonéz gépkocsi fedélzetén
még egy időjárás-felderítő „mélyrepülést” is végzett a fel
szállópályán, de a látási viszonyok olyan gyorsan és nagy
mértékben romlottak, hogy az éjszakai kör elmaradt.
A másnapi (június 5.) értékelés során „jó” eredménnyel
zárták le a lövészetet az objektív kontroll és a megfigyelők
jelentései alapján. Az már csak utólagos okoskodásnak
tűnhet, hogy milyen eredmény születhetett volna, ha a há
rom felszáilási sort más napszakokra osztják be, amikor a
Nap mint zavaró körülmény nem szerepel?!
A műszaki tisztek a fent említett 5540-es gépet is meg
javították, így az értékelő értekezlet után a helyi repülőez
red délutáni kiképző repülése alatt Pető István ezredes be
repüléssel ellenőrizte a gépet.

1998/4 HADITECHNIKA 67

A lengyelországi túrának azonban volt még egy eleme. A
vadászokból négy gép hazatért Magyarországra, a másik
négy pedig a Svéd Királyi Légierő uppsalai Repülőezredé
nek meghívására a svédek múlt év nyarán Pápán tett láto
gatását viszonozta. Ez volt az első alkalom légierőnk törté
netében, amikor MiG-21-es repülőgépek tenger feletti,
hosszú távú repülést hajtottak végre. A svéd légtérbe hato
lás után Saab Viggenek fogták el a MiG-21-eseket, majd
elkísérték őket az uppsalai bázisra.
Az egyhetes vendéglátás után ismét légikísérettel állítot
ták a svéd gépek a magyarokat a hazavezető útvonalra.
Azonban a lengyelországi időjárás miatt Zegrze-ben
kényszerpihenőt kellett tartani, hogy utána a Griffek ismét
Pápán landolhassanak.
A fotókat a szerző készítette.

4
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Dr. Toperczer István

A korszerű harci repülőgépek
enciklopédiája
A katonai repülőeszközök nagyszámú tárházából összeállított válogatások sa
játosak. „A korszerű harci repülőgépek enciklopédiája” e művek sorába tartozik.
A világ hadseregeinek légierőiben alkalmazott bombázó, vadászbombázó, vadá
szutántöltő, oktató repülőgépek, valamint katonai helikopterek legérdekesebb, le
gelterjedtebb típusai gyűjteményét veheti kezébe az olvasó. E könyv egyedi jel
legét nemcsak a tartalom, a kiválasztott típusok, hanem azok bemutatása, köz
readása adja meg. A harci repülőeszközök színes képen történő közlése, több
nézeti rajza tanulmányozhatóvá tesznek minden típust. A részletes ismertetést
a minden témakörre kiterjedő harcászati-technikai adatok teszik teljessé. A vá
logatás 300 típust tartalmaz, ezek eredetijét a Warplane sorozat füzetei közölték
1985-ben Nagy-Britanniában. A könyv az angliai, kanadai, ausztráliai, svájci, len
gyel, cseh és orosz megjelenés után készült el magyar változatban.
Zrínyi Kiadó, 1998. 288. old. 3960 Ft.

A Zrínyi Kiadó könyvei megvásárolhatók a könyvesboltokban, viszonteladóknak a Zrínyi Kiadónál!
Egyes könyveink különleges árkedvezménnyel kaphatók!
Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B. Levélcím: 1440 Budapest, Pf.: 22
Telefon: 333-9113, 210-0099 • Fax: 114-2432, HM 165-22, HM fax: 172-45
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Haditechnika-történet

A magyar hadseregek távbeszélőeszközei II.
Az 1993. 3. számban kezdtük meg az önálló magyar had
sereg híradástechnikai eszközeinek ismertetésén belül a
fontosabb távbeszélőeszközök leírásának gyűjteményes
közlését. Ebben a számban - folytatásként - a postai és
katonai távbeszélőközpontokat, a fontosabb távbeszélő-ve
zetékeket ismertetem. Az építőfelszerelések ismertetésére
a harmadik, befejező részben kerül sor.

Távbeszélőközpontok
A távbeszélő-forgalom őskorában minden állomást egyegy vezetékkel kötöttek össze. Az állomások szaporodásá
val az utcákat keresztül-kasul szőtték a vezetékek. Rontot
ták az utcaképet, drágák, de főleg áttekinthetetlenek voltak.
Szükség volt valamilyen megoldásra. így született meg a
távbeszélővonalak koncentrálását végző központ. A távbe
szélőközpont készüléke olyan szerkezet, amelynek segít
ségével kézzel vagy géppel megvalósítható két (esetleg
több) távbeszélő-készülék összekapcsolása, majd a be
széd befejezésével annak bontása. A központ feltalálása,
majd alkalmazása kezdetén egy állomáshoz csak egy ve
zetéket építettek ki. Az első részben már említettem, hogy
a távbeszélőközpont gondolata egy magyar feltalálótól,
Puskás Tivadartól származik, magyarországi megvalósí
tása pedig öccse, Ferenc nevéhez fűződik.
A polgári életben alkalmazott távbeszélőközpontokat a
hadsereg is alkalmazta, de csak épületekben. Felmerült
olyan távbeszélőközpontok létesítésének gondolata is,
amely mobilizálható, kedvezőek a technikai tulajdonságai,
egyszerűbb a kivitele és rossz időjárási körülmények között
is üzembiztosán alkalmazható. A központok fejlesztése ne
hezen indult meg, az első katonai központok csak 1907ben készültek el.

2. á b ra : 2 fő v o n a lla l re n d e lk e z ő fa d o b o z o s p o s ta i k ö z p o n t a
h a rm in c a s é ve kb ől, a H íra d ó M ú z e u m tu la jd o na

A polgári távbeszélő-forgalom növekedése később
megkövetelte a központok számának növelését, de a kap
csolások 100 vonal felett már nagyon lelassultak. Szükség
volt a kapcsolások automatikussá tételére. Megszülettek
az automata távbeszélőközpontok, a hadseregben azon
ban nem terjedtek el. Ennek egyik oka, a technikai nehéz
ségeken túl, az igények hiánya volt. A második világhábo
rúban ugyanis a vezetési pontok általában városokban, fal
vakban települtek, ahol a postai vonalakat használták fel,
így tulajdonképpen rendelkezésre állt az automata rend
szer. Ha a vezetés kitelepült, vagy alsóbb szerv kívánt au
tomata vonalon beszélni, akkor is volt erre lehetőség, mert
olyan távbeszélő-készülékeket, illetve átviteli rendszereket
készítettek, amelyek kapcsolatba léphettek automata táv
beszélővonalakkal.
Tekintsük át időrendi sorrendben az 1900-as évektől a
magyar honvédségnél alkalmazott fontosabb postai és ka
tonai távbeszélőközpontok adatait, felépítésüket, alkalma
zásukat.

Postai távbeszélőközpontok

1. á b ra : É p ü le tb e n te le p íte tt k a to n a i tá v b e s z é lő k ö z p o n t
a M o n a rc h ia id e jé b e n

A postai kapcsolók helyitelepes (HT, angolul LB = Local
Battery) vagy központitelepes rendszerűek (КТ, CB). A
mellékállomások összekapcsolása kézzel vagy géppel tör
tént. Voltak vegyes kapcsolású központok is. A vezetékek
nem a központba, hanem egy rendezőszekrénybe voltak
bekötve. Ugyanitt helyezték el a vonalbiztosító szerelvé
nyeket is. A rendezőszekrényt és a központot swich kábel
lel kötötték össze (ez hajlékony, többeres kábel volt, ostorszerűen kiképzett csatlakozással). A kézikapcsolás dugaszos zsinórpárokkal történt. A zsinórpár egyike a jelentke
zésre (kérdő dugó) és a hívó állomás kikapcsolására, a
másik a hívott állomás kapcsolására és hívására szolgált
(összekötő dugó). Külön kezelőzsinór általában nem volt.
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rítókat a készülék felső részén helyezték el. A készülékbe
csak a helyitelepes vonalat lehetett bekötni. Az összekap
csolás a hüvelyek és a zsinórok végén lévő dugók segítsé
gével történt. A mellékállomás felhívása induktorral történt.
A vonalba egy kulcs segítségével léphetett be a kezelő.
Külön, a jobb felső részen, volt a tölcséres mikrofon, és
lent, a kulcsok alatt, a hallgató. A kezelő a hívás érzékelé
sére éjjel a csengőt is bekapcsolhatta.
LB 30-as vertikális kapcsolókészülék

3. á b ra : K é z ik a p c s o lá s ú , p o s ta s z a b v á n y ú tá v b e s z é lő k ö z 
p o n t és fa li tá v b e s z é lő -k é s z ü lé k a z 1 910-es é v e k b ő l

Ha a kezelő be akart lépni a vonalba, ezt egy kulcs segít
ségével tehette meg, így megtakarítottak egy dugaszolást.
Ugyanezzel a kulccsal lehetett csengetni egy másik állás
ban. Olyan megoldás is volt, hogy külön csengőkulcsot al
kalmaztak. Ilyenkor a csengetést irányítani lehetett, hogy a
hívó vagy a hívott mellékállomás felé menjen. Kis kapaci
tású központoknál a vonalakat kézibeszélővel, nagyobb
kapacitásúaknái mellbeszélővel és fejhallgatóval kezelték.
Utóbbinak előnye, hogy a kezelő mindkét keze szabad volt.
A mellékállomások felhívására több lehetőséget alakítottak
ki. A leggyorsabb és legegyszerűbb a hálózati váltakozó
árammal történő csengetés, amelyet 100 V-ra transzfor
málva használtak. Ugyancsak automatikus csengetést biz
tosított az akkumulátorral táplált váltakozóáramú csengető
egység. Végső esetben használták az induktort. A bejövő
hívás érzékelésére minden központban akusztikus és vizu
ális érzékelőt használtak. Kétféle hüvelyrendszert alkal
maztak a vonal típusának megfelelően: helyi kettős hü
velyt, illetve helyközi hármas hüvelyt. Ha a központ kapa
citása kimerült, további bővítés egy másik központ beikta
tásával történt. Ilyenkor a két központnak egymással kap
csolatban kellett lennie. Erre külön vonalakat használtak,
az ún. átkérő vonalakat. Nagy kapacitású központokat úgy
építettek, hogy minden vonal minden központkezelő aszta
lán megjelent. A kezelést az végezte, aki éppen szabad
volt. Ez gyorsabb kapcsolást tett lehetővé, mint az átkérés.

Helyitelepes postai központok:
LB 5-ös vertikális kapcsolókészülék
5 helyi és 2 helyközi vonalat tudott fogadni. Falra erősít
hető. Kezelése 4 zsinórpárral és egy kezelődugasszal tör
tént. Kézibeszélővel kezelték. A helyi vezetéknek nem volt
figyelő- és csengetőkulcsa. A jelentkezés és a hívás a ke
zelői dugóval történt. A helyközi rész hüvelyben végződött,
helyközi figyelőkulccsal. A telepet és a bejövő vonalakat a
készülék belsejében lévő szorítókhoz keleti kötni. A hívás
induktorral, a bejövő hívás érzékelése esőlemezekkel, az
akusztikus jelzés csengőkkel történt. Két telepet alkalmaz
tak, amelyeket felváltva lehetett használni. Üzemszünet
alatt a kézibeszélő egy tartóvillán függött.
Régi szabványú LB 10-es kapcsolókészülék
10 helyi és 3 helyközi mellékállomás bekötését tette le
hetővé. Kezelése 3 zsinórpárral történt. A készüléket falra
erősítve használták. A vezetékek bekötésére szolgáló szo-
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30 helyi és 6 távolsági vonalat tudott fogadni. Használhat
ták falra erősítve, vagy összecsukható, vasból készült asz
tali állványon. 8 zsinórpárral lehetett az állomásokat össze
kapcsolni. A kezelő beszélőkészletét kulcsokkal lehetett a
vonalhoz kapcsolni. Az összes zsinórpár foglaltsága ese
tén még egy maradék kezelőzsinóron keresztül lehetett
kapcsolatot létesíteni a hívóval. Az állomások hívása in
duktorral történt. A központhoz érkező hívás érzékelését
esőlemezes jelfogókkal, valamint a készülék tetején lévő
csengő segítségével oldották meg. A csengetést hálózati
feszültséggel is lehetővé tették. Feszültségellátása két te
leppel történt, az egyikkel a mikrofont, a másikkal a
csengőt táplálták. A készülék csengőjén kívül még két kü
lön csengőt is felszerelhettek, amelyek a helyi és a távol
sági hívást jelezték. A készülék kezelése kézzel történt. A
bekötött vonalak csak helyitelepes rendszerűek lehettek.
LB 50-es vertikális kapcsolókészülék
50 helyi és 6 helyközi vonalat tudott fogadni. Vertikális el
rendezésű, ami azt jelentette, hogy a kezelőszervek kiala
kítása egymás felett történt. Saját, álló kivitelű szekrényben
helyezték el. A kapcsolás 12 zsinórpárral történt. A kezelő
dugaszokat és a kezelőkulcsokat egy vízszintes kulcsdesz
kán helyezték el. A szomszéd központhoz való csatlako
zásra 6 átkérő hüvelyt létesítettek. Ennek hívásjelzőjében
izzólámpa volt. A hívás induktorral történt. A mellékállomás
hívását a központ esőlemezes jelfogókkal érzékelte.
Akusztikus jelzésre két csengő szolgált, az egyik a helyi hí
vást, a másik a távolsági hívást jelezte.
LB 100-as vertikális kapcsolókészülék
A honvédségnél is alkalmazott legnagyobb kézi kezelésű
távbeszélőközpont volt. 1 0 0 helyi és 6 távolsági vonalat tu
dott fogadni. Álló faszekrénybe építették. Két kezelő kezel
hette a vonalakat. Az egyes sávok beépítése egymás felett

zetékre több távbeszélő-készüléket csatlakoztattak. Hívás
kor vagy mind beléptek, és akire nem volt szükség, azt a
hívó kiléptette, vagy megegyeztek a csengetés rendszeré
ben, hogy melyik csengetés kinek szól, és csak a hívott
vette fel a készüléket.
A tökéletes megoldást természetesen a telefonközpon
tok bevezetése jelentette. Az első jól alkalmazható közpon
tok a két világháború között létesültek. Kapacitásuk
10-40 vonal között volt. Ha több vonalat kellett fogadnia
egy-egy híradó központnak, akkor ugyanazon központos
állomások összekapcsolásával a kapacitás bővíthető volt.
A központok általában fedezékben, épületben vagy postán
települtek. Kezelésüket 1-2 fő kiképzett állomány végezte
váltással. A távbeszélőközpont rendszerint a parancsnok
kal együtt vagy annak közelében települt. Ide csoportosítot
ták a többi híradó eszközt is, így alakult ki később a híradó
vezetési pont.
5. á b ra : 100 vo n a la s p o s ta i tá v b e s z é lő k ö z p o n t a z e lső
v ilá g h á b o rú id e jé b ő l

történt. A kezelők 16 zsinórpár segítségével létesítettek
kapcsolatokat az LB (HT) mellékállomásokkal vagy másik
központtal. A kapcsolás kézzel történt. A mellékállomások
hívását és a beszélgetés befejezését az esőlemezes jel
fogó jelezte, amely a bejövő váltakozóáramú csengetés
hatására kioldódott az akasztó szerkezetből és a súlyánál
fogva előreesett. A vizuális jelzésen kívül a kezelőt csengő
jel is értesítette a kapcsolás létrehozásáról vagy bontásá
ról. A készülék táplálása akkumulátorokkal történt. Külön
telepet igényelt a két kezelői mikrofonáramkör, és külön te
lepet a saját, valamint a külső csengő. A kezelői asztalt víz
szintes helyzetben alakították ki. Ide építették be a kapcso
lózsinórokat, a kapcsoló- és csengetőkulcsokat, valamint
az induktorokat. A zsinórokat súly húzta vissza eredeti ál
lapotukba a kapcsolás bontása után.
Katonai távbeszélőközpontok
A központok alkalmazása előtt is kísérletet tettek arra,
hogy egy vezetéken többen is beszélhessenek. Ennek
egyik módja volt például a távbeszélő-készüléken lévő át
kapcsoló, amely ugyanazt a fővonalat két felhasználó felé
is továbbíthatta. Ilyen volt például az 1907-ben rendszere
sített 07 M távbeszélő-készülék. Másik módszer a fővo
nalra történő felfűzés volt, ami azt jelentette, hogy egy ve

Fontosabb tábori telefonközponti
kapcsolókészülékek a két világháború között:
23 M. központi kapcsolókészülék
Üzemmódja: helyitelepes rendszerű (HT). Hívásrend
szere: zengőjeles (fónikus). Kapacitása: 10 vonal. Műkö
dési elve: keresztlemezes váltóval ellátott mechanikai
összekapcsolás. Tápfeszültsége: táplálást nem igényelt.
Kezelése: külső távbeszélő-készülékkel. Hívás érzékelése:
hallgatóval. Hívás adása: a TBK segítségével. Alkalma
zása: egyes és kettősvezetékkel. Kiszolgálása: 1 fő kezelő.
Szállítása: vállszíjon, bőröndben. Kivitelezése: fadobozban
elhelyezve. Tömege: 11 kg. Méretei: 400x175x325 mm.
Rendszeresítve: 1923-ban.
A távbeszélőközpont 10 kitelepített távbeszélő-készülék
összefogására, vagy a szükségletnek megfelelő távolsági
vonal fogadására volt alkalmas. A mellékállomás zengőjel
lel működő távbeszélő-készülék lehetett. A kezelőt túlfe
szültség ellen szénpárnás villámvédővel óvták minden be
kötött vonalon. A villámvédelmet egy földelőlemez biztosí
totta. A készüléket biztosítékokkal óvták a túláramok ellen.
A készülék dobozában a szerkezeten kívül helyet kapott a
tartalék és tartozékanyag. A készülék dobozának fedele és
előlapja nyitható volt. A vezetékeket vonalszorítókhoz kö
tötték. Felépítési rendszere nagyon érdekes volt. A hívást
minden vonalon külön hallgató biztosította. A kezelő onnan
tudta, hogy melyik állomás hívott, hogy minden állomásnak
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más-más hívójele volt. Ehhez persze nagyon oda kellett fi
gyelni. A hívójeleket hangfrekvenciás zengőjelekkel adták.
A kezelő belépése és két állomás összekapcsolása csú
szóérintkezőkkel és fémsínekkel történt. Az összekötendő
állomások csúszkáit egy összekötő sínre tolták. A központ
bővíthető volt 20 vagy 30 vonalra összekötő sínekkel. Az
egyes központok közötti hívás szóban történt, ezért a köz
pontok csak egymás mellett települhettek. A beszélgetést
„lejelentéssel” fejezték be, ez a hívójel és az SK betűk le
adását jelentette. Ezt a kezelő a hallgatóban hallotta. A ke
zelő a központot távbeszélő-készülékkel kezelte, ezzel hí
vott is. A központ mellé külön készüléket is telepítettek,
amelyet távírász katona kezelt.
30 M. 10-es központi kapcsolókészülék
Üzemmódjai: zengőjeles és csengőjeles hívású, LB, CB
automata vonalakat fogadott. Kivitelezése: 2 különálló fa
dobozban. Jelzőrendszere: ködfénylámpás. Hívóműve: induktor és rezgő. Kapacitása: 10 mellékállomás vagy fővo
nal. Bővíthető 2 további központtal. Kapcsolórendszere:
zsinóros. Áramellátása: 3 V-os száraztelep a mikrofon ré
szére, 108 V-os anódtelep a ködfénylámpák részére. Ki
szolgálása: 1 fő központkezelő. Szállításához 2 fő és hordheveder szükséges. Rendszeresítve: 1930-ban.
Az 1923-ban rendszeresített kapcsolósínes központot
váltotta fel, amin több változtatást eszközöltek, kor
szerűbbé tették. Ilyen változtatások: a kapcsolást zsinórok
kal végezték, a hívást hang helyett „látjelzővel” valósították
meg, ami egy világító ködfénylámpa volt. Bővítették az
üzemmódokat, az induktor beépítésével kétüzeművé tet
ték, azaz a zengőjeles és a csengőjeles távbeszélő-készü
lékekkel is kapcsolatot tudott teremteni. A beköthető 10
mellékállomás bővíthető volt egymás mellé telepített to
vábbi két központtal, összesen 30 vonalra. A központ ké
szülékeit (a távbeszélőközpontot) 2 málhaegységben he
lyezték el. Az egyikben a kapcsolószekrényt helyezték el,
ebben voltak a vonalcsatlakozások, a glimmlámpák, a
csatlakozó hüvelyek, a kapcsolózsinórok. Ebben volt a
szénpáras villámvédő is. A másik málhaegység a kezelő
szekrényt tartalmazta. Ebben volt az induktor, a telepek,
ide csatlakozott a mellbeszélő és a kettős fejhallgató. A fe
delében volt a készülékek kapcsolási rajza, a földelő lemez
és a tartozékanyagok.
Minden vonal fölött volt egy celluloidlemez, amire a ke
zelők felírták a bekötött vonal „álnevét” és a hívásmódot. A
zsinórok kétféle hosszúságúak voltak: a helyi központ ke
zelésére 5 db rövid, a szomszéd központ kezelésére pedig
4 db hosszú szolgált. Híváskora kigyulladó ködfénylámpák
kikapcsolására külön kulcsot használtak. Zengőjeles,
csengőjeles és közös telepű vonalakat tudott fogadni. Ezek
lehettek közelben települt távbeszélő-készülékek, vagy tá
vol települt ugyanilyen vagy más típusú központi kapcsolók
és készülékek. A zsinórokkal és a hüvelyekkel egyszerre
több állomást is össze lehetett kapcsolni. Főként épületek
ben, stabil változatként alkalmazták, de fedezékben is te
lepíthető volt. Mivel nem volt zárt kivitelezésű, ezért a sza
badban csak jó idő esetén használhatták.

Az 1930 mintájú távbeszélőközpont módosított változata.
Külső módosítás, hogy a központ teljes készletét egy do
bozba építették. Belső áramköri módosítás: kiegészítették
egy „hangzó hívásjelző”-vei, ami a glimmlámpa kigyulladá
sával egy időben bekapcsolódott, és hanggal jelezte a ke
zelőnek, hogy hívás érkezett a központba. A körözvénykapcsolások meggyorsítására külön körözvény-kapcsolósávot építettek be. A készlet mérete kicsit nagyobb volt a
30 M. központénál, a tömeg is megnőtt. Kiegészítették egy
csatlakozó hüvellyel, amihez a távmondatot felvevő katona
a készülékét csatlakoztatta. A vizuális jelzés kibővítése
akusztikus jelzéssel jelentős előrelépés volt, mert a köz
pontkezelőnek nem kellett mereven figyelnie, a kapcsolá
sok gyorsabbá váltak, és a kezelő is többet pihenhetett. A
különböző típusú vonalak fogadására 3 féle vonali egysé
get építettek be. így rövid vonalra 4, hosszú vonalra 4, köz
ponti vonalra 2 csatlakozási lehetőség adódott. A közpon
tot a kezelő mellbeszélőn és kettős fejhallgatón keresztül
kezelte. A hívást lámpával és hangzóval érzékelte. A kap
csolatot először a saját zsinórjával vette fel, majd a kért ál
lomásokat az összekötő zsinórral kapcsolta össze. A köd
fénylámpa eloltása kapcsolóval történt, a gyors körözvény
létrehozása pedig külön kulcsokkal. A bekötött vonalak két
vezetékesek voltak, de rövid távolságon egyvezetékes
rendszerben is működtek, földvisszavezetéssel. A készü
léket szénpáras villámvédőkkel védték túlfeszültség ellen.
30 M. 30-as központi kapcsolókészülék
Üzemmódjai: helyitelepes, központi telepes és automata
vonalakat tudott fogadni (HT, KT). Kivitelezése: egyrészes,
fadobozba épített, hátlapjával falra rögzíthető, felül és elöl
nyitható ajtajú, asztali elhelyezésre is alkalmas. Jelzőrend
szere: vizuális jelzés: glimmlámpa, akusztikus jelzés:
csengő, zengőhívás. Hívóműve: induktor, rezgő. Be-

39 M. 10-es központi kapcsolókészülék
Üzemmódjai: zengőjeles és csengőjeles hívású, LB, CB
és automata vonalakat fogadott. Kivitelezése: fadobozba
építve. Jelzőrendszere: ködfénylámpás. Hívóműve: induk
tor és rezgő. Kapacitása: 10 vonal. Bővíthető további 20
vonallal. Kapcsolórendszere: zsinóráramkörökkel. Áramel
látása: 3 V-os kettős száraztelep, 108 V-os egyenfeszült
ségű anódtelep. Kiszolgálása: 1 fő központkezelő. Szállí
tása: hordhevederrel, vállon. Rendszeresítve: 1939-ben.
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8. á b ra : 1 9 3 9-ben re n d s z e re s íte tt 10 vo n a la s tá b o ri
tá v b e s z é lő k ö z p o n t

11. á b ra : P o s tá n te le p íte tt tá v b e s z é lő k ö z p o n t v o n a la in a k
c s a tla k o z ta tá s a a z 194 0-e s é v e k id e jé n

szélőszerelvény: dugaszolható kézibeszélő: Táplálása:
glimmlámpák részére 108 V-os egyenfeszültség, mikrofon
táplálására 3 V-os egyenfeszültség.
Áramforrása: 108 V-os Pertrix anódtelep és 2x1,5 V-os
száraztelep (2 db). Kimenőszintje: 0 néper. Hatótávolsága:
4 néper csillapításig. Kiszolgálása 2 fővel történt. Szállí
tása: oldalán lévő fogantyúk segítségével. Telepítési
ideje: vonalak bekötése nélkül 10 perc. Tömege: 67 kg.
Rendszeresítve: 1930-ban.
A 30 vonalas távbeszélőközpontot a 10 vonalas központ
továbbfejlesztésével alakították ki. Működési elve, kezelé
sének folyamata, kezelőszervei azonosak, csak a beépített
alkatrészeket másként helyezték el. A központ kapacitása
háromszorosa a régebbi 30 M. 10-es központnak. A köz
pontot két kezelő működtette. A 30 vonalat tízes sávok
egymás mellé helyezésével alakították ki. Az összekapcso
lásra 6 - 6 zsinórpár, a kezelőnek két belépő zsinórpár szol

gált arra az esetre, ha már minden zsinór foglalt volt. A
számtárcsát a készülékbe építették. Automata vonal bekö
tése esetén a központkezelő mellékállomást vagy más
központot közvetlenül hívhatott. A kezelők mellbeszélővel
(mikrofon egy tartószerkezettel, amit a nyakba akasztottak)
és fejhallgatóval teremthettek kapcsolatot. Mindkét kezelő
nek külön induktora volt a híváshoz. A távbeszélővonalak
csatlakoztatása a készülék tetején lévő csavaros szorítókkal történt. Háromféle vonalat lehetett bekötni 10-10 darab
számmal: hosszú, közepes és rövid vonalat. A többféle el
nevezésre azért volt szükség, mert a glimmlámpák érzé
kenysége nem volt egyforma. A leghosszabb vonalakat a
legérzékenyebb jelzőlámpákhoz kellett bekötni. Az utolsó
három vonalcsatlakozáshoz КТ-vonalak csatlakozhattak. Itt
a hívás a telepfeszültség zárásával történt, és a lámpát kü
lön kapcsolóval kellett kioltani. Minden vonalhoz két hüvely
tartozott, a kérdő és az összekötő. A zsinórokat tetszés
szerinti sorrendben lehetett felhasználni. Minden zsinórt
egy súly húzott vissza a helyére. A készüléket a Telefon
gyár Rt. készítette.
A távbeszélőközpontok a második világháború alatt olyan
berendezésekkel bővültek, melyek a vezetékek többszörös
kihasználását, illetve a hatótávolság növelését tették le
hetővé. Megjelentek a mérések gyors lebonyolítására szol
gáló speciális mérőbőröndök és a gyors javítást lehetővé
tevő egységcsomagok. Ilyen berendezések voltak például
az Egységes Tábori Vonalerősítő, a 4 csatornás vivőáramú
berendezés, vagy a Multeico univerzális mérőműszer.
A központok telepítése is változott a háború folyamán. A
kisebb kapacitású központokat ásott fedezékekben, a na
gyobbakat települések épületeiben helyezték el. Nyári idő
szakban sátrakban is települtek központok. A gyors telepí
tés és bontás érdekében a nagyobb kapacitású központo
kat - más híradó berendezésekkel együtt - zárt felépít
ményű gépkocsikban, majd később páncélozott járművek
ben helyezték el.
A távbeszélő-forgalom további eszközeire, valamint a
mobil hírközpontokra egy későbbi írásban térünk vissza.
Vörös Béla

VÍZTORONY KÖNYVKERESKEDÉS
Óriási választékban kínálunk
Számítástechnikai szakkönyveket, folyóiratokat és CD-ROM-okat,
Autószerelési, elektronikai, repülési és egyéb műszaki kiadványokat, ■Szakkönyveket és szótárakat, valamint
* REPÜLÉSI, MAKETTEZÉSI, HADTÖRTÉNETI ÉS HADITECHNIKAI KIADVÁNYOkAT.
Kedvezmények a viszonteladók, könyvtárak és iskolák részére!
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A második világháború géppisztolyainak töltényei
A géppisztolyok ballisztikai teljesítményei
A világ legismertebb fegyvertechnikai könyvei és folyóira
tai általában a fegyver, jelen viszonylatban a géppisztoly le
írását, méretadatait, fényképét vagy műszaki rajzát közük.
A ballisztikai adat ismertetésénél rendszerint csak a kezdősebesség és torkolati energia adatait közük. E rövid írás ezt
a szembetűnő hiányosságot próbálja a töltényfajták ismer
tetésével és a ballisztikai táblázatok segítségével pótolni. A
táblázatok 100 méteres irányzékállástól 500 méterig terjed
nek. A gyakorlatban pisztolytölténnyel lőve nem érdemes
ennél nagyobb távra alkalmazni. A második világháború
előtti géppisztolyok irányzékái 500-1000 méter között vol
tak feljelölve, az amerikai M 1928 Thompson géppisztolyé
pedig 600 yardig. A második világháborúban bebizonyoso
dott, hogy a géppisztoly a közelharc sorozatlövő fegyvere,
így a németek voltak az elsők, akik az MP 38/40 és MP 40
mintájú géppisztolyoknál egyszerű csapóirányzékot alkal
maztak 100-200 méteres beosztással. Ugyanezt az utat
követte a szovjet hadvezetőség is, és 1942 után az M 41
Spagin és M 43 Szudajevgéppisztolyoknál egyszerű csa
póirányzékot gyártott az 500 méterig feljelölt íves irányzék
helyett. A legradikálisabb megoldást az amerikai M 3 A 1
„Grese Gun” és a brit Sfen típusú géppisztolyoknál alkal
mazták: fix irányzékállásuk volt 1 0 0 yard távra feljelölve.

A második világháború géppisztolyainak élestöltényei
- 7,62 mm-es szovjet 77-töltény: A 96 mintájú Mauserpisztoly után készült. A hüvely palack alakú, anyaga sárga
réz.
Töltény hossza: 34,85 mm
Hüvely hossza: 24,7 mm
Lövedék hossza: 13,8 m
Lőportöltet:

Töltény tömege: 10,73 g
Hüvely tömege: 4,5 g
Lövedék tömege: 5,5 g
0,35 g

- 7,65 mm-es francia pisztoly- és géppisztoiytöltény.
Csak a franciák rendszeresítették. A hüvely alakja egye
nes, anyaga sárgaréz.
Töltény hossza: 30,6 mm
Hüvely hossza: 19,8 mm
Lövedék hossza: 14,4 mm
Lőportöltet:

Töltény tömege: 9,3 g
Hüvely tömege: 3,2 g
Lövedék tömege: 5,7 g
0,35 g

- 8 mm-es japán Nambu pisztoly- és géppisztolytöltény.
A hüvely palack alakú, anyaga sárgaréz.
Töltény hossza: 31,8 mm
Hüvely hossza: 21,84 mm
Lövedék hossza: 15 mm
Lőportöltet:

Töltény tömege: 11,5 g
Hüvely tömege: 4,6 g
Lövedék tömege: 6 , 6 g
0,29 g

- 9 mm-es magyar Mauser-géppisztolytöltény. A hüvely
alakja egyenes, anyaga sárgaréz. Csak a Magyar Honvéd
ség rendszeresítette!
Töltény hossza: 35 mm Töltény tömege: 13,3 g
Hüvely hossza: 25 mm
Hüvely tömege: 4,5 g
Lövedék hossza: 17 mm Lövedék tömege: 8,25 g
Lőportöltet: 0,55 g
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- 11,43 mm-es amerikai 1911. M ACP 0,45 cal, pisztolyés géppisztolytöltény. A hüvely alakja egyenes, anyaga
sárgaréz, később acél! Csak az amerikai haderő használta
és Anglia 1939-1940 között!
Töltény hossza: 33,38 mm Töltény tömege: 21,06 g
Hüvely hossza: 22,8 mm
Hüvely tömege: 5,7 g
Lövedék hossza: 16,76 mm Lövedék tömege:14,9 g
Lőportö!tet:0,32 g
- 9 mm-es német Parabellum, pisztoly- és géppisztoly
töltény. A hüvely alakja egyenes, anyaga sárgaréz és acél.
Németországon kívül 8 g tömegű lövedékkel a következő
géppisztolyokhoz használták: finn 1931 mintájú Suomi, ro
mán 1941 mintájú Orita, brit Sten, az amerikai М3 A 1 Para
változata!
Töltény hossza: 29,5 mm
Hüvely hossza: 19,1 mm
Lövedék hossza: 15,7 mm
Lőportöltet:

Töltény tömege: 12,3 g
Hüvely tömege: 3,9 g
Lövedék tömege: 8 g
0,36 g

- 9 mm-es Parabellum pisztoly- és géppisztolytöltény,
7,5 g tömegű lövedékkel. Eredetileg a svédek gyártották,
majd az olasz Beretta és a finn 1944 mintájú géppisztoly
hoz használták.
Töltény hossza: 29,2 mm
Hüvely hossza: 19,1 mm
Lövedék hossza: 14,8 mm
Lőportöltet:

Töltény tömege: 12 g
Hüvely tömege: 3,9 g
Lövedék tömege: 7,5 g
0,37 g

A felsorolt töltények szabványos pisztolylőszerek, ólom
mag acélköpenyes palásttal. Csappantyújuk Boxer vagy
Berdán rendszerűek.
A géppisztolyok ballisztikai teljesítményei
A Majevszki-Szabudszki szakaszos légellenállási törvény
szerint lettek számítva. Ez a törvény, figyelembe véve a
géppisztolyok 340-500 méteres kezdősebességét, igen
pontos értéket ad.
Szabványos ballisztikai körülmények:
Szélcsend, +15°Celsius hőmérséklet, 110 méter tenger
szint feletti magasság, 50% páratartalom, 750 mm baro
méterállás, hangsebesség 340,9 méter/mp, légtömeg =
1,206 kg/kömbéter.
Magyarázat a lőtáblázatokhoz:
Távolság méterben, indulószög és beesőszög vonásban,
sebesség méter/mp, energia Joule-ban, röpidő másod
percben, tetőpont centiméterben, 1 méter sebességű ol
dalszél eltérítő hatása centiméterben.

M a g ya r 1939.M. K irá ly g é p p iszto ly

Kezdősebesség: 450 m/mp. Energia: 834 Joule.
Táv
100
200

300
400
500

Indulószög
2,9
6,9
11,98
18,05
25,17

Beesőszög
3,44
9,12
16,72
26,33
48,39

Sebesséa
348
297
264
238
215

Energia
499
363
287
233
190

Röpidő Tetőpont
0,254
8
0,570
40
0,93
108
1,32
222
1,77
397

24
43
64

Energia
463
347
274
224
184

Röpidő
0,266
0,587
0,963
1,367
1,81

1 m/oldalszél
3,1
11,7
25,8
42,6
63,6

Energia
501
411
338
277
223

Röpidő Tetőpont
0,366
16,4
0,768
73
1 ,2 2
183
1,72
366
2,27
641

Energia
458
377
310
255

Tetőpont
18
80

1 m/oldalszél
2,3

201

210

Röpidő
0,386
0,808
1,28
1,79
2,36

19
34,3
54,3

Energia
372
293
232
190
154

Röpidő
0,301
0,648
1,05
1,47
1,97

Tetőpont
11,2
52
136
272
488

Enerqía
378 '
255
196
157
127

Röpidő
0,233
0,532
0,877
1,27
1,72

Tetőpont
7
36
98
208
380

1 m/oldalszél

3
12

Magyar 1943.M. Király géppisztoly
Kezdősebesség: 425 m/mp. Energia: 745 Joule.
Táv
100
200
300
400
500

Indulószög
3,14
7,47
13,13
19,49
26,64

Beesőszög
3,92
9,78
17,61
27,47
40,06

Sebesséq
335
290
258
233
211

Tetőpont
9
43
115
235
417

Amerikai M 1928 Thompson géppisztoly
Kezdősebesség: 290 m/mp. Energia: 626 Joule.
Táv
100
200
300
400
500

Indulószög
6,32
13,57
22,08
32,09
43,40

Beesőszög
6,81
15,55
26,91
41,18
59,2

Sebesség
259,5
235
213
193
175

1 m/oldalszél
2 ,2

7,9
18,7
34,2
54,6

Amerikai M 3 A 1 „Grease Gun” géppisztoly
Kezdősebesség: 275 m/mp. Energia: 563 Joule.
Táv
100
200
300
400
500

Indulószög
7,11
15,22
24,51
35,15
46,94

Beesőszög
7,44
16,91
29,21
44,8
64,34

Sebesség
248
225
204
185
168

397
695

8 ,1

Amerikai М3 A 1 géppisztoly Parabellum-változat
Kezdősebesség: 366 m/mp. Energia: 536 Joule.
Táv
100
200
300
400
500

Indulószög
4,13
9,27
15,85
22,67
31,73

Beesőszög
4,85
11,62
20,47
31,75
46,34

Sebesség
305
270,5
241
218
196

1 m/oldalszél
2 ,8
1 0 ,2

22,9
37,9
60

Szovjet 1941. M. Spagin géppisztoly
Kezdősebesség: 500 m/mp. Energia: 687 Joule.
Táv
100
200
300
400
500

Indulószög
2,41
5,96
10,63
16,64
23,30

Beesőszög
2,96
8,24
15,50
24,90
37,56

Sebesség
372
306
269
240
215

1 m/oldalszél
3
13
28
47
72
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Kezdősebesség: 490 m/mp. Engeriga: 660 Joule.
Táv
200

Indulószög
2,52
6,18

300
400
500

16,8
23,8

100

1 1 ,0 0

Beesőszög
3,07
8,47
15,89
25,6
38,05

Sebesség
366
303
266
238
213,5

Energia
368
252
194
156
125

Röpidő Tetőpont
0,236
7
0,541
37
0,900
100
1,29
212
1,73
386

1 m/oldalszél
3,2
13,3
28,8
47,4
71

Energia
283
225
184
151
124

Röpidő Tetőpont
0,319
12,5
0 ,6 8 6
58
1,08
145
1,52
289
2 ,0 0
508

1 m/oldalszél
2,5

Energia
277
214
171
139
113

Röpidő Tetőpont
0,290
10,5
0,635
50,1
1 ,0 2 2
130
264
1,45
471
1,93

1 m/oldalszél
2,7
10,9
23,3
39,8
61,5

Energia
389
300
240
195
158

Röpidő Tetőpont
0,290
10,5
50
0,635
1 ,0 2
130
264
1,45
471
1,93

1 m/oldalszél
2,7

Energia
402
309
246
199
163

Röpidő Tetőpont
0,287
10
0,621
48
126
1 ,0 0
1,44
259
454
1,89

1 m/oldalszél
3,2

Energia
376
283
223
179
143

Röpidő Tetőpont
0,284
10
0,625
48
128
1 ,0 0
1,45
262
1,93
472

1 m/oldalszél
3,4
12,4
24,9
44,7
67,6

Japán 1940 mintájú géppisztoly
Kezdősebesség: 340 m/mp. Energia: 381 Joule.
Táv
100
200

300
400
500

Indulószög
4,81
10,74
17,15
24,53
33,26

Beesőszög
5,19
12,33
21,58
33,37
48,06

Sebesség
293
261
236
214
194

10
20

35
53

Francia 1938. M MAS géppisztoly
Kezdősebesség: 380 m/mp. Engergia: 411 Joule.
Táv
100
200

300
400
500

Indulószög
3,68
8,9
14,9
2 2 ,0 0

30,52

Beesőszög
4,71
11,15
19,85
30,8
44,88

Sebesség
312
274
245
221

199

Román 1941. M Orita géppisztoly
Kezdősebesség: 380 m/mp. Energia: 578 Joule.
Táv
100
200

300
400
500

Indulószög
3,68
8,9
14,9
2 2 ,0 0

30,6

Beesőszög
4,71
11,15
19,85
30,8
44,88

Sebesség
312
274
245
221

199

11

23
40
61

Finn 1931. M Suomi géppisztoly
Kezdősebesség: 393 m/mp. Engergia: 614 Joule
Táv
100
200
300
400
500

Indulószög
3,8
8,45
14,37
21,74
29,09

Beesőszög
4,33
1 0 ,8

19,29
30,09
43,54

Sebesség
317
278
248
223
202

1 1 ,1

24
42
61,5

Finn 1944. M géppisztoly
Kezdősebesség: 399 m/mp. Energia: 597 Joule.
Táv
100
200
300
400
500

Indulószög
3,64
8,41
14,09
21,13
29,12

Beesőszög
4,35
10,95
19,86
31,28
46,31
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Sebesség
316,6
275
244
218,4
195,2

B rit S ten típ u sú g é p p iszto lyo k

Kezdősebesség: 366 m/mp. Engergia: 536 Joule.
Táv
100
200

300
400
500

Indulószög
4,13
9,27
15,85
22,67
31,73

Beesőszög
4,85
11,62
20,47
31,75
46,34

Sebesség
305
270,5
241
218
196

Energia
372
293
232
190
154

Röpidő
0,301
0,648
1,05
1,47
1,97

Tetőpont

1 m/oldalszél

1 1 ,2

2 ,8

52
136
272
488

22,9
37,9
60

Energia
398
296
232
186
150

Röpidő
0,274
0,607
0,985
1,41
1,877

Tetőpont
9,3
46

Energia
377
292
234
190
154

Röpidő
0,298
0,648
1,04
1,48
1,96

Tetőpont

1 m/oldalszél

11

2 ,8

52
135
273
485

23
40
61

1 0 ,2

Olasz 1938. M Beretta géppisztoly
Kezdősebesség: 419 m/mp. Energia: 657 Joule.
Táv
100
200

300
400
500

Indulószög
3,33
8,04
13,6
20,64
28,29

Beesőszög
4,09
10,3
18,81
29,42
43,56

Sebesség
326
281
249
223
200

121

250
449

1 m/oldalszél
3,5
12,9
26,8
45,2
6 8 ,1

Német M 38/40, M 40 és M 41 géppisztolyok
Kezdősebesség: 370 m/mp. Energia: 548 Joule.
Táv
100
200

300
400
500

Indulószög
3,96
9,29
15,59
23,0
31,57

Beesőszög
4,74
11,46
20,37
31,66
46,07

Sebesség
307
270,5
242
218
196,5

Forrásmunkák:

Géppisztolyok maximális lőtávolsága 30 fok
indulószögnél
11,43
7,65
8

9
7,62
9

mm
mm
mm
mm
mm
mm

amerikai ACP töténnyel
francia tölténnyel
japán tölténnyel
Parabellum-töltényekkel
szovjet tölténnyel
magyar Mauser-tölténnyel

11

Jane's Infantry weapons 1975.
W. H. В. Smith: Small arms of the Word. 1949.
1510
1530
1570
1701
1730
2000

m
m
m
m
m
m

Ballisztikai táblázatok
A szerző ballisztikai számításai a Majevszki-Szabudszkiféle szakaszos légellenállási törvény felhasználásával
készítette.
Horváth János

Markus Wolf
A z a rc n é lk ü li e m b e r

Egyszerre tíz országban tizenkét nyelven jelent meg ez az em
lékirat, amelynek íróját a New York-i kiadás „századunk legna
gyobb kémfőnökének”, a francia pedig a „hidegháború legsike
resebb hírszerzőjének” nevezi. Könyve mindamellett önéletrajz
is egyben, jól megírt, érett stiláris erényeket csillogtató, regényszerűen pergő, izgalmas mű. És természetesen senki sem is
meri nála - az NDK kémelhárításának főnökénél - jobban az
1948-1989 közötti hidegháború kulisszatitkait. Igen jellemző,
amit a londoni kiadás recenzense írt: „Ha úgy tetszik, Wolf (...)
egyéni emberi tragédiája, hogy miközben kétségtelenül meg
nyerte a CIA-vel és a többi NATO-hírszerző központtal vívott
hosszú csatáját, a keleti tömb, s országa, az NDK (...) elvesz
tette magát a háborút...”
Zrínyi Kiadó, 1998. 368. old. 1680 Ft
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Az 1944. augusztus 7-i légi harcok
szórványemlékei a Nyugat-Dunántúlon
Az 1944 augusztusában lezajlott légi harcokról értékel
hető iratanyag nem maradt fenn. Amikor mintegy 47 évvel
később a kutatók megpróbálták a napi eseményeket re
konstruálni és az egyes helyszíneket azonosítani, nagy
részt csak helybeli visszaemlékezésekre támaszkodhattak.
Ezért a tárgyi, illetve az írásos és a szájhagyomány útján
fennmaradt emlékeket, a tudományosság igénye nélkül,
úgy igyekszünk közreadni, ahogyan azt eredeti állapotuk
ban felleltük.
A módszer lényege maga a módszertelenség: a háború
irracionális szeszélye, a robbanások folytán szétszóródott,
majd a vakszerencse, a kutatói szimat és a tudatos kere
sés közös eredményeként az erdőn-mezőn megtalált le
mezdarabokat, a föld alól kiásott, elgörbült csövű géppus
kákat, a korróziótól látszólag már megszelídült (de éppen
ezért alattomos és kiszámíthatatlan) éleslőszereket, a Ba
laton víztükre alól felhozott, szerencsés esetben alakra és
gyári számra is azonosítható repülőgép-részegységek
roncsmaradványait a képzeletben mozaikszerűen össze
rakva - az üresen maradt négyzetekbe meglepően jól il
leszkednek a legkülönbözőbb forrásokból származó írásos
adatok és a szemtanúk hézagos visszaemlékezései. A ki-

у. á b ra : K u ta tó c s a p a t K a rá c s o n y i M ih á ly re p ü lő g é p é n e k
h e ly s z ín é n

2. á b ra : K a rá c s o n y i M ih á ly re p ü lő g é p é b ő l k é s z ü lt la p á t
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3. á b ra : A R á b a á rte ré b e n le z u h a n t re p ü lő g é p b ő l k é s z ü lt
m a la c p ö rz s ö lő

rakós kockajátékhoz hasonlóan mind több elem kerül a he
lyére, és ahogyan a tábla telni kezd, egyre pontosabb kép
rajzolódik ki a múltról, még akkor is, ha a kockák nagy ré
szét sohasem fogjuk már megtalálni.
Távoli emlékeket font szavakká Tobak Tibor, egykor ma
ga is vadászpilóta. Immáron le is írja magának Karácsonyi
Mihály, a másik túlélő. Később a gondolatok nyomtatásban
is megjelentek ( 1 ). Újra értékelik, próbálják felidézni az
1944. augusztus 7-én történt tragikus eseményeket.
.... De akkor nehéz perceim voltak. Telefonon jelentettük
az eseményeket. Nem tért vissza: Molnár, Nánási, Nyemecz és Karácsonyi a mi kötelékünkből; továbbá Benkő és
Tóth hadnagy meg sok német pilóta.”
A légi harc többnyire nem a levegőben ér véget, hanem
a földön. A civilek, akik aggódva, tehetetlenül figyelték a
küzdelem minden mozzanatát, szintén emlékeznek. Volt,
aki leírta, volt, aki elmesélte:
„Augusztus 7. Délelőtt 10 óra körül az idő. Erősödő re
pülőzaj. Az ablakból délkeletnek kémlelek. Onnan jön a
hang. Egervölgy irányából. Nyitom a rádiót. Riadó. Az em
lített irányban nagy kerek felhő, éppen most fedi be a Na
pot. Még látom, hogy több gép repül a felhőbe. Most más
irányból érkeznek a gépek, tartanak a felhő felé. Már roha
nok le a kertbe. A három fenyő mellől figyelek. A felhőből
lecsap egy gép. Húzódom a fák alá, mert lövések dördül
nek. Innen a kert sarkában ásott óvóárokba ugróm, mert a
lövések erősödnek. Egyszer felordít az egyik gép; a
szörnyű zaj annyira közeledik, hogy kiugróm a tisztásra,
hogy láthassak. A gép zuhan. A pilóta kiugrik, a falu tenge
lyének irányában lebeg ejtőernyőjén. A gép a falu nyugati
szélén vágódik a földbe. Látom, hogy egész alacsonyan 3
gép harcol, állandó lövöldözés. Megint egy gép: zuhan dél
felé. Füstoszlop. Leesett. Ugyanaz a gép lőtte le mind
kettőt. Már a harmadikat szorítja. De most egy pillanatra hi
bázik, a másik jut előnybe. Melyik kié, nem tudni. Egész
sorozat lövések. Az üldözött gép éles szögben vágódik a
meggyesi berek felé. Robbanás nem hallatszik, füstöt nem
látni. De csak egy gép száll a magasba, ahol szintén nagy
harc dúl. Főleg a felhő körül keringenek. Kiugranak mögü-

4. ábra: A Nyögérnél lezuhant repülőgép helyszínén

5. ábra: A Nyögérnél lezuhant repülőgép lemezdarabjai

le, majd újra eltűnnek. Egy gép kalimpálva zuhan. Pecöl fe
lé száll a füst. Az innen visszaemelkedett gépet is hamar
elkapják. Éppen, hogy felért. Máris hullik alá, valahova a
Farkas-erdőbe. Száll a füst. Egy gép levágódik és egészen
a föld színe felett száguld (ide-oda), kb. a Rába mentén
menekül.
Még egy gépet hajtanak kb. 4000 m magasságban. Egé
szen a fejünk felett járnak. Nagyon erős fegyverropogás.

Őrült iramban száguldanak. Szinte élet van a gépekben.
Mintha látni lehetne az elsőn, hogy az életéért küzdve me
nekül, a másik kettő pedig, mind a vérszomjas kopók, ira
modik utána. Az üldözött gép megbillen, pörögni kezd és
erős zuhanással Sótony irányában tűnik el.
Füstölög. Lezuhant. Már csak azt látom, hogy a
felhőkből vadászrepülők húznak el. Egyik csoport délnek,
a másik északnak. Amerikaiak. Egy saját gép itt száguldoz
jobbra-balra.
Nagy légi harc volt. Ismét izgalmakat éltünk át. Talán 10
percig tartott az egész. Eredmény: hat lelőtt gép. Melyik mi
lyen nemzetiségű? Van-e emberáldozat? A sok lövöldözés
nem tett-e kárt a faluban, vagy a mezőn dolgozók között?
Persze én sem néztem ám nyugodt páholyból. A lövések
becsapódásától kellett félni. Az emeleti nagyszobából
kezdtem a figyelést, onnan szaladtam le a kertbe, aztán a
hármas fenyőfa alá, csakhamar az óvóárokba, onnan újra
kiugrottam, lapultam a ház egyik vagy másik falánál, délen,
nyugaton vagy északon, sőt a farakás kunyhójába is behú
zódtam, ha úgy fordultak a gépek. Lassan aztán csend lett.
A téren emberek csoportosultak.
Aratóim is jönnek a zabkötözésből. Mi van itthon a csa
láddal? Kint a mezőn erősen hullottak a golyók körülöttük.
Egy-két kazal meg is gyulladt. Eloltották.
Minden irányban égnek a gépek. Kerékpárra ülök. Az
először leesett gép német. A balozsameggyesi tanítóék
kertje sarkához zuhant. Alig maradt belőle valami. Azonnal
emberek futottak feléje. Ennek a pilótája lebegett ejtő
ernyővel. Már messziről kiabálta: „Szervusz Kamerad! Ger
mán, Germán!“
Lehajtok a kertbe. Egész közel a múltkori nagy gép
szomszédságában (a június 26-án lezuhant amerikai
B-24-es bombázótól 100 m-re) vannak az új roncsok,
amerikai vadászgép. Szörnyű esés volt. Sőt, valószínűbb,
hogy a menekülésben annyira leszorult, hogy nekiment a
földnek. A lecsapódás helyén mély gödör. A fű 25-30 mé
ter hosszan lehengerelve, és mindenütt alkatrészek. Itt a
futószerkezet, ott a letört propeller, benzintartály gumiból
stb. A gép maga ablaktalan göngyöleg. A roncsok között a
pilóta. Döbbenetes látvány. Az ülés helyénél féloldalt fek
szik. Kezét védőleg maga elé nyújtva. Ruhája szakadozott,
kilátszik a lábszár szétnyílt vastag, véres húsa. Csak úgy
tódul a nép. Sok a csendőr. Előkerült már a szökési cso
mag. (Kis acélfűrész, zsineg, dollárok, tápszer tabletták, fi
nom selyemtérkép stb.). Itt van a katonai igazolvány, fény
képpel. A pilóta 26 éves. Ma sokan fognak felőle álmodni
azok közül, akik megnézték. A szárnyrész még odébb re
pült. Ebben vannak a gépfegyverek és ott szaladnak a töl
tényhevederek is. Látni a felszakadt felületen keresztül.
Odébb rádió, oxigénpalack stb. Ez a gép nem robbant fel.
Talán, mivel gumiból van a benzintartály. Ez jobban fogja
a lövést, meg a lövés helye össze is húzódik, és nem folyik
el az üzemanyag.
A légi harc hála Istennek nem okozott kárt. Egy-két ab
lakot lőttek be. De az ijedelem annál nagyobb volt, mert
sok embert.ért a mezőkön. Egy asszony mondja nekem. „A
fejem fölött zuhant el a gép, itt szállt le a pilóta, itt kalimpál
tak fölöttem. Elbújni nem tudtam. Térden állva kértem a
Mennyei Atyát, hogy ne kelljen szentségek nélkül elpusz
tulnom.“ A német pilótáért megjött a mentőautó. Kívánsá
ga volt, hogy vigyék a lelőtt amerikai géphez. Őt ez lőtte le.
Nem tudott eljutni: az autóban rosszul lett. Kissé későn ug
rott és megütötte magát. No meg a kiállott izgalom. Ilyen a
háború. Kegyetlen, véres valóság. Úgy látszik, hogy az
aránylagos nyugalmunknak is lassan vége. A mai rendkí
vüli élmény és döbbenet hatása alatt állunk. Nehezen
megy a munka.
Augusztus 8. Ma egy Gólya gép körözött itt egész ala
csonyan és Jánosmajornál leszállt. Az a pilótatiszt volt ve
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le, aki vadászgépével alacsonyan száguldott. Egyik legjobb
pilótánk, Molnár László zászlós után kutatott, aki a 25. lé
gi győzelmét aratva, hősi halált halt. Kilőtte az amerikait, s
csakhamar az ő gépe is alázuhant a Farkaserdőbe. A
zászlós nem volt a roncsban. Érdeklődnek, hogy nem lát
tuk-e valamerre ejtőernyővel leszállni. Talán megsérült és
valahol tehetetlenül hever. Vagy lehet, hogy kiesett a
gépből, s holttestét kellene megtalálni. A többi pilóta kisebb-nagyobb sérüléssel megmenekült. A lezuhant 6
gépből 1 amerikai, 1 német és 4 magyar. Hatan indultak,
csak egy gép maradt meg. Egy másik sérült keserűen je
gyezte meg, hogy légterünkben kb. 30 ellenséges vadászt
jelentettek. Hat gépet irányítottak ellenük. Öngyilkosságba
küldték őket? Itt az eredmény.
A balozsameggyesi temetőben ma temettem el az ame
rikai pilótát. Jelentették, hogy behozták és koporsóba tet
ték. Csak úgy megjegyzés: „Plébános úrnak talán nem is
kell átfáradni!“ De ott leszek. 30-40-en vannak. Szem előtt
a fejfa. Feltűnik, hogy sok az írás. Terrorbombázóról, gya
lázatos halálról stb. beszél. Valami túlbuzgó atyafi műve. A
bíró ugrik és bedobja a tetemházba.
Egy nő csokrot hoz. Szép, de talán feltűnő a mostani
hangulatban. Nemcsak a kegyelet, hanem a sunyi gyűlölet
is ott van. Lesnek engem is. Talán egyesek árulásnak te
kintik tettemet. Ellenséget temetek? Nem érdekel. Bizony
ságot teszek az esztelen gyűlöletben a keresztény irgal
masság mellett. Hullanak a rögök. A sírról feltekintek a ra
gyogó égboltra. Háború. Kérdem, hol a virág? Amíg a szer
tartás folyt, egy asszony elvette és átdobta a kerítésen.
Gyűlölet. Esztelen propaganda gyümölcse.” (2 )
„Jól számolom, 47 éve történt én is némi meghatódottsággal néztem a darabokat, mert én tényleg közeli szem
tanú voltam, és a német őrmestert, aki nem messze ért le
ejtőernyőjével, még én is segítettem bekötözni. Csúnya
roncsolt seb volt a jobb könyökén. Sajnálom, hogy a nevét
nem tudom, pedig az azóta meghalt jegyző nagybácsim
ezt hivatalból biztosan tudta. (Hasso Hildendorff - A
szerző.) A felügyelő úr adatai - aki sok érdekes adatot tud
elmesélni - az alábbiak... (3)
így, hírről-hírre járva, a lezuhant repülőgépek helyszíne
it megkeresve pontosíthattuk az eddig megjelenteket.

- i-

- j-

Magyar és német veszteségek
-k -a -b -

-c -d -

-e -

-f-

-g -

-h -

Benkő Lajos hadnagy: Alsózsid (Várvölgy) és Zalaszántó között kiugrott ejtőernyővel. Sértetlenül
földet ért. (9-én újra kiugrott, ekkor megsérült.)
Nyemecz János zászlós: Sümeg. (Feltehetően
Sümegtől délre) lelőtték. Nyitott ejtőernyővel
ereszkedett, közben az amerikaiak rálőttek. Az
nap a sümegi kórházban meghalt. A repülőgépé
nek jele V-808.
Tóth Lajos hadnagy: Zalaszentgrót és Zalaudvarnok között kényszerleszállt. Sértetlen. (V-842)
Nánási Kálmán hadnagy: Ugyanaz, mint az
előző gép. Az egyik üzemanyaghiány, a másik re
pülőgép-sérülés miatt került a földre.
Karácsonyi Mihály hadnagy: Rum ÉK 1,5 km-re
lelőtték. Égő repülőgépéből kiugrott. A szombathelyi kórházba szállították. (V-853 jelű repülőgép)
Molnár László hadnagy: Repülőgépét lelőtték a
Farkas-erdő felett. Repülőgépéből kiugrott. A re
pülőgép jele V-848.
Lt. Hasso Hildendorff, „verwundet”: 9/JG 52 szá
zad sárga 10 jelű repülőgép, Nyögér Ny 500 m.
Repülőgépéből kiugrott.
Fw. Heinrich Dörr, „verwundet”: 4/JG 302 század
fekete 8 jelű repülőgép, Pecöl Ny 300 m. Repülő
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-I-m -n -

gépéből kiugrott, ejtőernyőjénél fogva egy nyárfán
fennakadt. A repülőgép földbe fúródott.
Lt. Fritz Boldnau, „verwundet”: 1/JG 302 század,
fehér 3 jelű repülőgép. Kőszeg és Szombathely
között.
Of hr. Walter Rödhammer, „verwundet”: 1/JG
302 század fehér 2 jelű repülőgép. Szombathely
környéke.
Uffz. Freidrich Paul, „gefallen”: (1 ?) vagy 2/JG
302 század piros 10 jelű repülőgép (Győr).
Obit. Eberhard Fritz, „gefallen”: 9/JG 52 század
sárga 8 jelű repülőgép.
Lt. Herbert Bachnich, „gefallen”
Ismeretlen német, „vem undet”: 1/JG 27 század.
Szlovák területig menekült.

További német repülőgép-lezuhanások, a helyszín meg
adásával, de személynevek nélkül, így átfedésben is lehet
nek az előzőkkel:
(n 1)

(n 2)

(n 3)
(n 4)

Balozsameggyes és Csempeszkopács között
egy német vadászgép leesett és földbe fúródott.
Vezető pilótája, egy német őrmester kiugrott, kis
sérüléssel beszállították Szombathelyre.
Balozsameggyes Ny kertek aljában egy német őr
mester vadászrepülőgépével lezuhant. A gép pi
lótája ejtőernyővel kiugrott.
Kám É 2 km-re egy német vadászgép kényszerleszállást végzett, összetört.
A Vát mellett található repülőtér hangárjára
zuhant
egy német repülőgép. Más jelentések szerint fel
szálláskor nekicsapódott.

A légi harcban a másik oldalon küzdők ismertté vált
veszteségei
(a 1) Seaborn E. Richard hadnagy a 4413454 gyári
számú P 51 D Mustang típusú repülőgéppel Balozsameggyes К-re kényszerleszállt, meghalt. (A
légi győzelmet Málik József hadnagynak igazol
ták.)
(a 2) A 4252721 gyári számú В 24 típusú bombázó re
pülőgép Sárvártól keletre, Sitkénál lezuhant.

Aznapra elismert amerikai légi győzelmek
1Lt. R.D. Thompson
1Lt. R.E. Riddle
2Lt. N.C. Skogstad

2dbBf109
2 db Bt 109
2 db Bt 109

A lelőtt repülőgépek a légi harc helyszínén zuhantak le
10 óra és 10.30 perc között. Továbbá 1 Lt. Brezas a
48. FS-től P 38-as repülőgépével Pozsonytól délre 2 légi
győzelmet ért el 1 2 óra körül.
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A határozottan támadó tizenkét amerikai P-51 repülőgép
szabályosan lesöpörte az égről a tizenkét német és a ti
zenhat magyar vadászrepülőgépet. A súlyos veszteség
egyrészt a magyar vadászrepülőket vezető Molnár László
hadnagy tapasztalatlansága miatt következett be. Halálá
nak körülményeit is nehéz pontosítani.
Molnár László V-848-as jelzésű repülőgépe 30-40°-os
szögben zuhant fekete füstöt húzva maga után északi
irányba. A hidegkúti vadászház előtt kb. 400 méterre a pi
lóta ledobta a kabint, elhagyta a repülőgépet, közben lövé
sek érték. A repülőgép tovább haladt mintegy 2-3 ezer mé
tert. A magas fák tetejét súrolva lelassult és enyhén égve
lecsapódott, részei 50 méterre szétszóródtak. A háború
alatt a roncsot ökrökkel kihúzták kráteréből.
Az erdő közelében levő falvak lakossága csatárláncot al
kotva eredménytelenül keresgélte a pilótát. A helyszínre ér
kezett - bizonytalanságban levő - apa minden kérését tel
jesítették, mindhiába. A pilóta tetemét - az 5. vagy 6 . na
pon - az aratásból hazatérő földművesek fedezték fel. A
tetemen lőtt sebeket láttak, és az ejtőernyője, vagy csak
egy része rá volt csatolva. Az ernyő selyme fennakadt egy
alacsony körtefán. Megtalálásának helyén kb. 25 évig egy
fakereszt volt, „Itt halt meg Molnár László pilóta 1944. au
gusztus 7-én” felirattal. Az erdőgazdaság dolgozói kegye
leti okból a vadkörtefát, melynek törzsét fejmagasságban
megfaragták, a többszöri erdőirtás ellenére meghagyták,
és ez még ma is látható (1990).
A repülőgép becsapódásának körzetében fakitermelés
azóta sem volt. A helyszínen talált alkatrészek közül több
felismerhető, pl. az üzemanyagbetöltő-nyílás csonkja egy
rövid gyöngylánccal, melyen a tanksapka lógott, futómű
gumi, hidraulikacsövek, vezérsíkmaradványok zöld festés-
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sei, oldalukon felnyílt hüvelyek, szürke és kék lemezdara
bok, műszerkeretek, számlapok és különböző adattáblák.
A faluból előkerült egy csűrőkormány-darab 8.109-es
számozással, mely egyértelművé tette a típust, majd egy
lemezdarab, amelyen a fekete kereszt jelzései felismer
hetők. A háború alatt és most sem akadt senki, aki látta
volna a pilóta lezuhanását. A repülőgépeket elnyelte a föld
és a múló emlékezet. Vagy mégsem? A roncs melletti friss
telepítésű erdőt a hetvenes években Hangárnak nevezték,
így van a térképen is feltüntetve.

14. ábra: A V-848 repülőgép csűrőkormánydarabja

Az események felderítésében segítségemre voltak:
Horváth József, Török József, Gerencsér István - Iker
vár,
Szabó Tibor - Szombathely,
Mándi József - Pecöl,
Varga Imre, Molnár Antal - Rum,
Cseh József - Gérce,
Tóth Ferenc plébános - Meggyeskovácsi,
ifj. Benefi Géza - Budapest.

15. ábra: Dunlop jelzés a futómű gumiján
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A csendőrségi jelentést Mohos Nándor és Jánkfalvi Zol
tán dolgozta fel, az előzőleg bejárt helyszínek azonosítha
tóvá váltak.
Tóth Ferenc

Felhasznált irodalom
1. Tobak Tibor: Az első. Magyar szárnyak 1993 évkönyv,
59. old.
Karácsonyi Mihály: Lőttem, lőttünk, lőttek. Top Gun fo
lyóirat, 1992/1.
Tobak Tibor: Pumák földön égen, 1989.
Tobak Tibor: Pumák és boszorkányok, 1995.
2. Szombat József plébános bejegyzései a História Domusba, 1944.
3. Szabó Tibor építésvezető (Szombathelyi Vízügyi Igaz
gatóság) levelezése a szerzővel és Tobak Tiborral,
1990.
4. Pataki, Sárhidai, Rozsos: Légiháború Magyarország
felett, II. rész.

5. Punka György: JG 27 tevékenysége, MRT 1996 év
könyv.
6 . Csendőrségi jelentések: A Magyar Királyi Államépíté
szeti Hivatal Szombathely Vitéz Andorfy hír. műszaki
tanácsos 5154/1944. sz. jelentései az „Ellenséges be
repülés alkalmával történt eseményekről” 1994. au
gusztus 7.
7. Bemard Dénes: Amerikai légigyőzelmek, MRT 1997
évkönyv.

Az II—28-as frontbombázó repülőgép a magyar légierőben
A szerző tanulmánya a Top Gun 1995/3. és 1996/1. szá
mában közölt, az 11-28-ásókról szóló cikkek hatására ké
szült, ezért bizonyos utalásokat tartalmaz ott leírt esemé
nyekre, melyek megértéséhez az említett két cikk ismere
te szükséges. (Szerk.)
Az inspirált az 11-28-as repülőszázad történetének megí
rására, hogy egykor - 1962. április 2 . és 1966. december
31. között - én is dolgoztam az //-28-as repülőgépeken
Kecskeméten mint a 8 6 . Önálló Vegyes Repülőosztály to
vábbszolgáló, illetve hivatásos repülő-műszaki szakmai
számú tiszthelyettese. A lll-as hangárban voltunk elhelyez
ve mint az alakulat időszakos és csapatjavító százada. Ez
a szakalegység végezte a repülőosztály állományába (had
rendjébe) tartozó összes repülőgéptípus repült órák utáni
időszakos vizsgáit, illetve a gépek kisjavítását, így én is
dolgoztam - mint sárkány mechanikus tiszthelyettes - az
ll-28-asokon. Jól ismertem a típus jó és rossz tulajdonsá
gait, a repülőgépek műszaki állapotát, de ismertem a hajó
zó- és repülő-műszaki személyzetét is. Ma is vallom, hogy
az a gárda emberileg és szakmailag jól összeforrt társaság
volt. Több mint egy évtizedig jóban-rosszban együtt voltak,
nem ritkította soraikat a sok áthelyezés, ez főleg az utolsó
nyolc-tíz évre vonatkozik.
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Az //-28-as frontbombázó tervezésére Szergej V. Iljusin és
tervezőgárdája kapott megbízást, akik a feladatot 1946-47ben végre is hajtották. Az elkészült prototípus 1948. augusz
tus 8 -án emelkedett először a levegőbe, fedélzetén V. K.
Kokkinaki berepülőpilótával. A sikeres kísérleti repülések,
próbák után azonnal megkezdték a könnyűbombázó alapváltozatának sorozatgyártását. Ezeket a szovjet légierőben
és haditengerészetnél 1949-től állították hadrendbe. Közben
kifejlesztették a típusfelderítő (II-28R), oktató (II-28U), vala
mint torpedóvető és aknarakó változatát is. Exportálták töb
bek között Indonéziába, Afganisztán, Nigéria, az Egyesült
Arab Köztársaság és Kuba légierejébe is. Az //-28-as gép a
világon a legszélesebb körben alkalmazott és a legnagyobb
darabszámban gyártott kéthajtóműves, több feladatra alkal
mas frontbombázógép lett. Posta- és teherszállító változatát
11-20 típusjelzéssel az Aeroflot is használta.
A visszaemlékezésekből kitűnik, hogy a magyar hajózó
személyzet 11-28-as gépre való átképzése párhuzamosan
két helyen folyt. Két csoport a Szovjetunióban, két csoport
itthon sajátította el a sugárhajtású bombázógép elméleti és
gyakorlati ismereteit.
Érdekes volt a Szovjetunióba utazó első csoport kivá
lasztása. 1950-ben a DISZ felhívására a légierőhöz lehe-

1. á b ra : K iv á ló s z á z a d c ím á ta d á s i ü n n e p s é g K e c s k e m é te n
1996. d e c e m b e r 30 -á n , a 4 4 4 -e s s z á m ú g é p előtt. E ls ő
s o r b a lró l: L o h n J á n o s, P ö le Im re, S z a b ó F erenc,
B a ra n y i J á n o s, Á rv á i István, B o ro s s S á n d o r, S za b ó
Im re, F o rin to s J á n o s, E g e rs z e g i M ik ló s

tett jelentkezni. 1951. március 28-án mintegy 2500-3000 fi
atalt hívtak be a Székesfehérvár melletti Tác repülőterére,
ahol megkezdték a válogatást, melynek eredményeként
1951. április 28-án hatvan fő kezdte meg Törökbálinton az
orosz nyelvi előkészítő tanfolyamot. Féléves előképzést kö
vetően, 12-15 fős csoportokban, 1951 októberében indul
tak a Szovjetunióba. A vadászokat Novoszibirszbe, a meg
figyelőket és a „csatásokat” Csklálovba, a bombázó-jelölte
ket pedig Omszkba küldték ki. Ez utóbbiak P e -2 zuhanó
bombázó átképzést kaptak. A variálás még azon az őszön
megkezdődött, mely a csoportot a kiképzés alatt végigkí
sérte. Decemberben áthelyezték őket a Volga melletti En
gels „repülővárosba”, ahol Tu-2-es bombázókiképzést
kaptak. A magyar hallgatói csoport parancsnoka Wumbauer Imre hallgató lett. A bombázócsoport hallgatói voltak
még: Dózsa András, Györgyi Ottó, Négyesi Gábor, Szabó
Lajos, Lohn János, Kővári András, Szabó László. Abban
az időben más külföldi csoport ott ilyen kiképzést nem ka
pott.
Az elméleti foglalkozások után a gyakorlati kiképzést
1952-ben Jak-18-assa\, majd egy átalakított Pe-2-es isko
lagéppel végezték. Első alkalommal 1953-ban - Sztálin ha
lála napján - utaztak haza szabadságra a bombázópilóta
jelöltek. Visszatérve a csoport megkezdte az átképzést a

2. á b ra : Ü n n e p i á llo m á n y ü lé s 1966. d e c e m b e r 3 0 -á n
K e c s k e m é te n e g y -e g y IL-28 é s Li-2 e lő tt

Tu-2-es bombázógépre, azonban egy légi katasztrófa mi
att 1954 tavaszán a Szovjetunióban leállították a Tu-2-es
típus üzemeltetését. (Ennek ellenére Magyarországon
rendszerben maradt Kunmadarason, majd Kiskunlacházán.)
Mivel a magyar csoport nem fejezte be az átképzést,
nagy volt a bizonytalanság, hogy mi lesz velük? Abban az
időben mély titok övezte az 11-28-as bombázógépeket, a
növendékek nem is álmodtak arról, hogy ők egykor erre a
típusra kerülhetnek. így 1954 nyarán óriási meglepetésként
hatott a hír, hogy egy héten belül az egész iskola (szemé
lyi állományával, eszközeivel, családtagjaival együtt) átte
lepül az ónnal 600 km-re lévő Tambov repülőterére. Ez az
intézkedés azt jelentette a magyar csoportnak, hogy egy
évvel meghosszabbodik a tanulmányi idő!
A csoportnak nagyon tetszett az 11-28-as. Elmondták ne
kem, hogy a szovjetek közül is csak a kiválasztottak kerül
hettek erre a típusra. A magyar növendékek a szovjet ok
tatóktól hallották, hogy kezdetben még nem voltak T-1-es
oktatógépek abból a típusból, így a berepülőpilóták utasí
tására és saját tapasztalataikra kellett támaszkodniuk. A
gyakorlati kiképzés először a földön körbejárással, gurulással és nekifutáspróbákkal kezdődött, ezt követte az elsza
kadási sebesség, majd a merészebbek elsőnek fel- és le
szálltak.
Mivel nem betonos volt a repülőtér, 1954 őszén a napi
sok száz fel- és leszállástól a felszállópálya leginkább
mélyszántásra hasonlított, ami nagyon késleltette a csoport
kiképzését. Télen a havazások hátráltatták a repülést,
ezért csak 1955 tavaszán folytatták a kiképzést. A növen
dékeknek 3 db 11-28 állt rendelkezésükre. Repülték a 01
számú prototípust is, amelyről az a hír járta, hogy szinte
minden darabját kézzel reszelték, kalapálták. Talán ez igaz
is volt, mert többet volt meghibásodás miatt a földön, mint
a levegőben. A csoport ennek ellenére 1955 nyarára befe
jezte a típusra való repülőkiképzést. Az államvizsgák után
hazautaztak szabadságra. Kővári András és Szabó Lász
ló lemorzsolódott a tanfolyam ideje alatt, a többieket fela
vatták bombázó repülőtisztekké. A szabadság letöltése
után bevonultak Kiskunlacházára. Még egy 10 fős magyar
csoportot képeztek át 1952-1956 között a Szovjetunióban
erre a bombázótípusra.
A magyar légierő intenzív fejlesztése következtében
1950-ben, illetve 1952-ben egy-egy vadászrepülő-hadosztályt, majd 1951 novemberében egy csatarepülő-hadosztályt állítottak fel. De ez még mind nem volt elég! 1952 de
cemberében kezdték szervezni Kunmadarason a 82. bom
bázórepülő-hadosztályt két bombázóezreddel. Ennek a
hadosztálynak az alárendeltségébe tartozott - szintén Kun
madaras állomáshellyel - a bombázórepülő-ezred, mely
nek parancsnoka Farkas Endre százados, majd Sz. Varga
Pál százados lett. Az alakulat fedő- és postafiók száma MN
4710 volt. A 10. bombázóezred kötelékébe 3 db II-2& as
repülőgépet szerveztek rajkötelékben. A bombázóraj pa
rancsnoka Hackermüller Tibor főhadnagy lett. Az 11-28-as
raj közvetlenül a 1 0 . bombázórepülő-ezred parancsnoka
alá tartozott.
Kunmadarason az alábbi személyeket képezték át az
első csoportban más típusról 11-28-as pilótának: Bence Ká
roly alezredes, Jánosi József százados, Hackermüller Ti
bor, Hajósi László, Bakcsi Miklós, Sz. Varga Pál főhadna
gyok; megfigyelőnek: Lánci István, Kovács György, Szán
tó Róbert, Uracs László főhadnagy, Móricz József, Horváth
György hadnagyok. Fedélzeti rádiós, faroklövész-kiképzést
kapott az első csoportban többek között: Fóris Sándor, Fo
rintos József, Bóner András tiszthelyettes.
Az első átképzőcsoport parancsnoka Bence Károly alez
redes, a bombázóhadosztály parancsnoka volt. Az elméle
ti kiképzést 1955 januárjában végezték, a gyakorlati okta
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tás a repülőgépeken februárban és márciusban történt
meg. 1955. április 4-én 1 db 11-28-as már részt is vett a ka
tonai díszszemlén. Ezt követően, 1955. április közepétől jú
nius végéig ugyancsak Kunmadarason átképeztek még öt
gépszemélyzetet a típusra. A második csoportban nyert át
képzést többek között: Kiss István, Vén László, Szabó Fe
renc főhadnagyok pilótának, Varga Ferenc, Kiss Sándor,
Kiss Árpád, Berkesi László főhadnagyok, Szántó György,
Bocsik András hadnagyok megfigyelőnek. Az 11-28-ások
műszaki parancsnoka a kezdeti időszakban Molnár Lász
ló főhadnagy volt. Csoportparancsnokok: Fehér Imre fő
hadnagy EMO-s, Juhász István főhadnagy rádiós, Kocsis
János főhadnagy fegyveres. A rajtechnikusi beosztást Bozsó István hadnagy töltötte be. Repülőgép-technikusok:
Tóth György, Nagy János, Virtlik István, Gáspár József
hadnagyok. Mechanikusok: Ancsin Sándor, Gábor Mihály,
Gazsi János, Oláh József tiszthelyettesek voltak.
A második csoport átképzése után - nemzetközi nyo
másra - Kunmadarason 1955. december 1-jéig felszámol
ták a bombázó magasabbegységet, mivel Magyarországot
csak ezzel a feltétellel vették fel az ENSZ-be. (Az ország
nem tarthatott a hadrendjében bombázóegységeket az
1947-es párizsi békeszerződés előírásai szerint.) Az
II-2&ások ezt követően csak felderítő gépként szerepeltek.
Ezért van az, hogy ezt a típust Magyarországon bombave
tésre egyáltalán nem, lövészetre alig használták.
A bombázóhadosztály maradványait 1955 őszén áttele
pítették Kiskunlacházára. Odakerült 6 db Tu-2-es kétmotoros bombázógép és négy P-2-es duplaszárnyas repülő
gép. Október elején helyezték át a 3 db 11-28-ast. 1955. de
cember 1-jei hatállyal megalakították Kiskunlacházán a
fenti csoportosításból álló 37. önálló felderítő és célvonta
tó repülőszázadot. Parancsnoka Sz. Varga Pál repülő szá
zados, parancsnokhelyettese Rábavölgyi István főhadnagy
lett. Az alakulat fedő- és postafiók száma MN 4747 volt.
Kiskunlacházán találkozott először egymással a Szovjet
unióban, illetve Kunmadarason átképzett csoport. A pilóták
és megfigyelők hamar összebarátkoztak egymással. Az új
állomáshelyen tovább folytatták az átképzett hajózok kikép
zését, de csak III. osztályú kiképzettségi szintet értek el. Áz
1956. április 4-i légi díszelgésen mind a három 11-28-as
gép részt vett, s osztatlan sikert aratott.
Áz 1956. októberi forradalom eseményeiben az 11-28asok nem vettek részt. Ebben az időszakban nem repültek,
így nem vetették be őket sem felderítésre, sem röpcédula
szórásra vagy más katonai feladatra. 1956. november 4-én
késő éjszaka szovjet gépkocsizó lövész- és páncélosegy
ségek bekerítették a kiskunlacházi repülőteret. Az őrséget
lefegyverezték, majd a repülőgépekből kiszerelték a célzó
készülékeket, így harcképtelenné tették a repülőszázadot.
Másnap lefegyverezték a hivatásos állományt, és két napig
egy tanteremben tartották őket fogva. (A célzókészülékeket
a konszolidáció időszaka után sem adták vissza a szovje
tek.) Néhány hónapos kényszerszünet következett be a re
pülésben. Csak a következő tavasz hozott ebben gyökeres
fordulatot.
A magyar légierőt 1956-ot követően jelentősen csökken
tették, majd 1957 márciusa után megkezdték átszervezé
sét. Több alakulatot másik repülőtérre telepítettek át. 1957
februárjában Galgóczi ezredes Taszáron elbeszélgetett
Szeidl József századossal, akit nem sokkal később repülő
orvosi vizsgálatra küldtek. Márciusban Szeidl századost át
helyezték Kecskemétre, hogy kezdje meg egy újonnan át
szervezett vegyes repülőegység felállítását. Ebben Kovács
Sándor, Kocsis János, Balogh János és Földvári István
századosok segítették.
1957.
április 11-én átrepülték Kiskunlacházáról a három
db 11-28-ast. Budaörsről L/-2-eseket és Mi-4-es helikopte
reket, majd májusban Ja/c- 1 2 -eseket és Ja/c-íS-asokat
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kaptak. Ebből a vegyes csoportosításból alakult meg 1957.
április 15-ével a 8 6 . vegyes repülőszázad. Ezt az alegysé
get az április 1-jén Kecskeméten felállított Repülőkiképző
Központnak rendelték alá. A vegyes repülőszázad pa
rancsnoka Szeidl József, törzsfőnöke Balogh János, mér
nöke Büki József lett.
A frontbombázók Kecskemétre, végleges állomáshelyük
re érkeztek. A //-28-asokat Sz. Varga Pál százados, Hor
váth György és rádiósuk repülte át Kecskemétre. A búcsúrácsapás során - kis magasságon - egy fedélzetről kilőtt
jelzőrakéta felgyújtott egy közeli tanyát, amely teljesen le
égett. Sz. Varga százados - talán félve a fegyelmi felelős
ségre vonástól - önként kérte tartalékállományba helyezé
sét. Ezt követően rövid időn belül leszerelték.
Az áthelyezett személyi állomány nagy része csak 1957
őszén vonult be Kecskemétre. A pilóták közül többen két tí
pust is repültek.
Először Hackermüller főhadnagy volt az 11-28-ások rajparancsnoka, majd 1958. november 1-jei hatállyal Lohn Já
nos főhadnagyot nevezték ki, aki több mint nyolc évig töl
tötte be ezt a beosztást - mindenki megelégedésére. Az
1958. őszi átszervezés során - 1958. október 10-én, Kecs
keméten - megalakították a vegyes századból a 8 6 . önál
ló vegyes repülőszázadot. Fedő- és postafiók száma MN
6690 lett. Ebben az időszakban, mivel nem volt sorállo
mány, minden munkát hivatásos katonák végeztek a re
pülőgépeken.

5. ábra: Az 55-ös oldalszámú repülőgép előtt a sorszerelők
között balról: Ancsln Sándor, Horvát Ferenc és Csernus
István tiszthelyetesek Kecskeméten, 1963-ban

A kecskeméti állomásváltoztatások alatt az II-2&ások az
alábbi feladatokat hajtották végre:
- különböző gyakorlatokon való részvétel;
- időjárás-felderítés;
- a határok mentén zavaró repülések (rádiólokációs be
mérő, aktív és passzív eszközök alkalmazásával) végre
hajtása.
A visszaemlékezők szerint a célzsákvontatásra használt
drótkötelet sem leoldani, sem levágni nem tudta a pilóta,
de lehozni sem volt szabad. Ezért erdők felett repülve a
lombokkal tépették le azokat, így sokszor igen meleg hely
zetet teremtett a személyzet saját magának is! Az 1962-es
repülőkatasztrófa bekövetkeztekor nem Kozmács Károly
volt a repülésvezető, hanem Kozmács István.
1962 őszén, a kubai válság idején az 11-28-as század
teljes kiszolgáló állománya részt vett a gépek körüli ún. föl
di futóárok kiásásában. A válság után az árokrendszert be
temették.
A hatvanas évek elején mennyiségi és minőségi fejlesz
tés következett be a Magyar Néphadseregben. Ez érintet
te a honi légvédelmi csapatokat, köztük a légierőt is. 1961.
október 15-ével az önálló vegyes repülőszázadból létre
hozták - szintén Kecskemét állomáshellyel - a 8 6 . önálló
vegyes repülőosztályt, melynek parancsnoka Szeidl József
őrnagy, törzsfőnöke Forgó András őrnagy, parancsnokhe-

6. ábra: Az 55-ös oldalszámú gép előtt a repülő műszaki
hivatásos állomány 1957, Kecskemét

lyettese Janik József őrnagy lett. Az 11-28-as század pa
rancsnokhelyettese Kiss István őrnagy, törzsfőnöke Pölcz
Imre százados, rajparancsnoka pedig Szabó Ferenc szá
zados lett. 1962 nyarán kapták meg a Szovjetunióból a
710, 719, 414, 444-es oldalszámú gépeket. Az alegység
hez érkező újabb műszaki és hajózószemélyzetet átképez
ték a típusra.
A 414-es számú gépet később a szovjetek kicserélték a
047-es oldalszámúra, amely már rádiólokációs zavaróesz
közökkel is rendelkezett. Az 11-28-asokat Debrecenbe re
pülték át középjavításra, illetve a Szovjetunióba nagyjaví
tásra.
1964 elejéig a repülőhajózó-állomány csak III., illetve II.
osztályú kiképzési szinttel rendelkezett, mert Magyarorszá
gon magasabb fokozata senkinek sem volt. Az 11-28-ások
századparancsnoki állománya, illetve ezt a típust repülő
elöljárói szemlélő állomány kezdeményezte a szovjeteknél,
hogy egy-két főt képezzenek ki I. osztályra. Ezért 1963
őszén Lohn János őrnagy, az //-26-as század parancsno
ka három hónapos tanfolyamra Debrecenbe utazott, a
szovjet bombázóezredhez. A tanfolyam sikeres befejezé
se után, 1964. február 13-án eredményes vizsgát tett az I.
osztály követelményeiből, sőt elnyerte az oktatói képesítést
is.
A századparancsnok az átképzésről hazatérve azonnal
megkezdte az 11-28-as hajózó- és megfigyelő állomány ok
tatását az I. osztály anyagából. Az állomány 1964-66 kö
zött megszerezte az I. osztályú hajózó címet. Ennek kö
szönhető, hogy a repülőkiképzést katasztrófák nélkül haj
tották végre.
A 60-as évek első felében a repülőműszaki állomány kö
rében is alapvető változások következtek be. Az üzemel
tetők parancsnoka Papp András százados, a különleges
csoport parancsnoka Tóth Ferenc alhadnagy, a rádiós cso
port parancsnoka Bódi István alhadnagy, a fegyveres cso
port parancsnoka Horváth Ferenc alhadnagy lett. Géptech
nikusok voltak: Boross Gyula százados, Kopasz László,
Öllé Márton, Gaál Lajos hadnagyok, Molnár János száza
dos, Garancsi Péter, Tornai Jenő hadnagyok. Rajtechniku
sok: Szabó László, Virtlik István századosok. Olyan kiváló
mechanikusok dolgoztak a gépek előkészítésén, mint:
Csernus István, Ancsin Sándor, Szűcs István, Tóth József,
Kovács Sándor, Fieder György, Soós József, Czúz István
tiszthelyettesek.
1964 júliusában, Kecskeméten, gurulás közben besza
kadt a gurulópálya betonja és megsérült a T-1 típusú 420as oldalszámú gép hajtóműgondolája, valamint egyik szár
nya. Helyette a szovjetektől hoztak egy másik kétkormányos oktatógépet, melynek oldalszáma 925-ös volt.
Kiss István pontatlanul közölte az 11-28-as és a M IG-17
PF ütközési dátumát. Én többször beszéltem az egyik
„szenvedő alannyal”, Szabó Ferenc őrnaggyal, s ő minden
esetben megerősítette, hogy 1965. augusztus 7-én, szom
baton hajnalban, nulla óra 3 perckor ütköztek. Szerintem
ez meg is egyezik a valósággal, hiszen július 19-e - amit
Kiss István írt - hétfői napra esett, akkor pedig a magyarok
nem repültek, mert az felkészülési nap volt. Egyébként a
MÍG-17PF bal szárnyvége ütközött a 925-ös oldalszámú
11-28 típusú gép függőleges vezérsíkja felső felével. A
szárnyvég széle megsérült, s a függőleges vezérsík felső
feléből mintegy 40-50 cm-nyi rész eltűnt.
A kivizsgálást követően az 11-28-ast szétszerelték,
majd trélerrel hazaszállították Kecskemétre. A két sérült
//-28-asból (420 és 925 oldalszámú) 1965 őszén szárnyés gondolacserével Kecskeméten üzemképes (repülőké
pes) állapotba hozták a T-1-es, 420 jelű gépet, mely a be
repülés után még egy évet repült a század kötelékében.
Közben elkészült Kecskeméten a felszállóbeton, s az
//-28-asokat 1965. szeptember közepén hazatelepítették.
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A kiképzés előrehaladtával - az 1960-as évek közepén a pilóták már profi módon repültek, elérték az I. osztályú szin
tet, így alkalmassá váltak minden időjárási viszonyok közöt
ti repülésre, nappal és éjjel hadra foghatóak voltak. Első osz
tályú címet kaptak: Lohn János, Kiss János őrnagyok mint re
pülőgépvezetők, Varga Ferenc, Kiss Sándor, Szikora Miklós,
Szabó Imre, Árvái István őrnagyok, Guba József, Kovács
György századosok mint megfigyelők. Osztályos fokozattal
rendelkezett Forintos József főtörzsőrmester, Egerszegi Mik
lós, Fekete István, Baranyi János törzsőrmester, Kovács
László, Flajnal Andor őrmester, fedélzeti rádióslövész.
Mint 11-28-as szemlélők, elöljárók I. osztályú képesítés
sel repülték a típust: Hackermüller Tibor, Janik József, Kiss
Árpád, Berkesi László alezredesek.
A megfeszített munka meghozta gyümölcsét. Az 11-28-as
századnál minden pilóta elérte az I. osztályú szintet, s ezt
az 1966-os kiképzési év végén a vizsgákon is megvédték.
Ennek alapján a hadsereg történetében először - a Li-2-es
század pilótáival együtt - kapták meg a kiváló hajózó szá
zad címet. Az ünnepélyes állománygyűlésre 1966. decem
ber 30-án került sor Kecskeméten. A kitüntető címeket - a
gépek előtt - Kovács Pál vezérőrnagy adta át Lohn János
őrnagynak és Lukács Sándor alezredesnek.
A szomorú csak az volt ebben a szép ünnepségben,
hogy - egy nappal később - december 31-i hatállyal az
11-28-as repülőgépeket kivonták a Magyar Néphadsereg
légvédelmének hadrendjéből. A gépek egy részét szétsze
relték, még arról is szó volt, hogy esetleg Egyiptom megve
szi azokat, de abból nem lett semmi.
A 455-ös oldalszámú gépet még 1966. november végén
vagy december elején Janik József alezredes, osztálypa
rancsnok-helyettes és személyzete átrepülte Szolnokra, a
majdani repülőmúzeum számára. A típus leállítását követő
en egyetlen példány sem repült többet. Nincs semmi való
ságalapja annak az állításnak, hogy néhány példányt még
használtak légicélvontatásra, s Janik sem 1972-ben repül
te át a gépet Szolnokra.
A kivont gépekből 2 db (a 444-es és a 047-es) a kecske
méti repülőtéren maradt, egészben. Ezeket a reptér szélén
helyezték el, hogy a vadászgépek fölöttük földi lövészet
imitálását hajtsák végre fotógéppuskával. Később a 444est szétszedték, darabjait az egyik lőtérre szállították, s a
vadászok arra lőttek élesben. Ennek a roncsait összeszed
ték, majd a reptér egyik sarkában tárolták, onnan a MÉHtelepre kerültek. A 047-es, kissé megviselt állapotban, ma
is ott áll, dacolva az idővel.
A hadrendből kivont 11-28-as alegység hajózó- és mű
szaki állománya szétszóródott az ország különböző repülő
tereire. Egy részük kormánygépekre került. Volt, aki Li-2es, mások pedig helikopterpilóták lettek. Lohn János őr
nagy, századparancsnok Mi-1-esre, ónnal Li-2-esre,
majd 1973-ban An-26-os fedélzetére került. A volt 11-28asok az új beosztásokban is jól megállták a helyüket. Ma is
büszkén emlékeznek s beszélnek arról, hogy egykor ők a
bombázógépeken repültek.
Lohn János nyugállományú alezredes, az 11-28-as szá
zad volt parancsnoka kérdésemre elmondta:
- Az 11-28-as bombázó repülőgép igen stabil, nagyon
megbízható és kiváló repülési tulajdonságokkal rendelkező
típus volt. Vízszintes sebessége maximálisan 901 km/h,
csúcsmagassága 11 500-12 000 m. Jó manőverező ké
pessége volt, robotpilótával is fel volt szerelve. A kritikus
sebesség határán nagy kormányerő kellett, mert nem volt
„buster” rendszere.
- Mit jelentett katonai pályafutásodban az 11-28-as?
- Nekem személy szerint nagyon sokat. Jó hajózó és re
pülő-műszaki kollektívát sikerült összekovácsolni. Sikeres
és eredményes repüléseket hajtottunk végre, jól szerepel
tünk a díszszemléken is. A koronát a sikerünkre a kiváló
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7. á b ra : A 0 4 7 -e s o ld a ls z á m ú g é p fa ro k ré s z e a z
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cím megszerzése tette fel. Feledhetetlen élmény volt, hogy
a honvédelmi miniszter vendége lehettem egy héten át a
feleségemmel együtt.
Szabó László, aki az 11-28-ások egyik rajtechnikusa volt,
így írta le nekem címzett levelében, hogy milyen gondok
fordultak elő az üzemeltetés során: „Műszakilag könnyű
volt a gép üzemeltetése. Minden fontosabb berendezéshez
könnyen hozzá lehetett férni. A hajtóműről le lehetett szed
ni a borítókat. Nagy bombatere volt. Ezeken a helyeken
volt az alkatrészek, segédberendezések zöme. Az üzemel
tetés során kevés meghibásodás fordult elő...”
Kutatásaim során beszélgettem az 11-28 típuson repülő
pilótákkal, a földön dolgozó kiszolgáló személyzet tagjaival,
s valamennyien szép emlékeket hordoznak szívükben a
repülőgépről, a századról (hajózó és műszaki). Az 11-28-as,
rendszerben lévő évtizede alatt, teljesítette a típus elé állí
tott követelményeket. Olyan pilótákat, megfigyelőket, fedél
zeti rádiósokat, repülő-műszakiakat képeztek ki, akik az
üzemeltetés ideje alatt, majd azt követően más típuson,
más helyőrségben, más közegben is becsülettel, tisztes
séggel helytálltak.
A tanulmány összeállításában segítséget nyújtottak:
Lohn János, Kiss Sándor, Szabó László, Ancsin Sándor,
Csernus István, Fehér Imre, Juhász István, Boross Gyula,
Szeidl József, Kiss Tibor, Kovács Sándor, Szabó Ferenc,
Hackermüller Tibor nyugállományú katonák - a volt 11-28as század tagjai - , amiért a szerző hálás őszinte köszöne
tét fejezi ki.
Kenyeres Dénes ny. á. alezredes
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Második világháborús olasz repülőgép-hordozó építések
A Regia Marina (Olasz Királyi Haditen
gerészet) az első világháború utolsó
szakaszában, más tengeri hatalmak
példáját követve, szintén szolgálatba
állított egy vízirepülőgép-anyahajót,
EUROPA (1896) néven . 1 Ez eredetileg
egy 8805 t standard vízkiszorítású ke
reskedelmi hajó volt. Átalakítása után 8
vízi repülőgépet - fele-fele arányban
felderítő-, illetve vadászgépet - tudott
magával vinni. Berendezéseinek gyer
mekbetegségei folytán azonban tényle
ges harci bevetésére már nem került
sor.
Az 1921. évi washingtoni flotta
szerződés - amely az első világháború
után alapvetően a tengeri hatalmak flot
táinak részleges leszerelését célozta Olaszország
számára
összesen
60 0 0 0 1 vízkiszorítású felszállófedélzetes repülőgép-hordozó 2 szolgálatban
tartását engedélyezte, jóllehet a Regia
Marina egyetlen ilyen hajóval sem ren
delkezett3, sőt az EUROPA vízirepülő
gép-anyahajót is leselejtezték 1921ben.
A két világháború között Olaszor
szágban, az akkori világ ötödik legna
gyobb hadiflottájával rendelkező álla
mában az 1920-as és 1930-as évek
ben a washingtoni flottaszerződés szá
mukra kedvező döntése ellenére sem
építettek felszállófedélzetes repülőgép
hordozókat. A Supermarina 4 stratégiai
elképzelései szerint, bár elengedhetet

lenül szükségesnek ítélték meg egy
esetleges földközi-tengeri háborúban
flottájuk légierőkkel való támogatását,
ezt nem elsüllyeszthető repülőterekkel
- azaz repülőgép-hordozókkal - vélték
megvalósítani. Úgy gondolták, hogy az
olasz hadiflotta számba jöhető műkö
dési területeit, a Földközi-tenger kö
zépső térségét a szardíniái, szicíliai,
dél-olaszországi, líbiai és dodekanezosz-szigeteki „elsüllyeszthetetlen” re
pülőterekről felszálló repülőgépeikkel
be tudják fedni.
Sajátos, hogy bár a világon az elsők
között - már 1925-ben - az „Istituto di
guerra marittima” 5 fejtette ki az általa ki
dolgozott irányelvekben a repülőgép
hordozók harci alkalmazásának lehető
ségeit és szükségességét, sőt maga
Mussolini is kiállt később a repülőgép
hordozó, mint a tengeri harcban döntő
fontosságú hadihajóféleség építése
mellett, a Supermarinánál rendre ela
kadtak ezek a kívánalmak. A konzerva
tív felfogású olasz tengernagyok több
sége fontosabbnak tartotta a hadihajó
építő kapacitás lekötését új, de hagyo
mányos mintájú csatahajók, cirkálók,
torpedórombolók, torpedónaszádok és
tengeralattjárók, valamint az első világ
háborúban igen sikeres torpedóvető
gyorsnaszádok építésével.
Mindössze annyi történt, hogy az
EUROPA helyébe a még 1917-ben
megkezdett építésű CITTA Dl MES

SINA személyszállító hajót 1927-ben
GIUSEPPE MIRAGLIA néven vízirepülőgép-anyahajóként fejezték be. A
4880 t standard vízkiszorítású hajó 20
vízi repülőgépet tudott magával vinni,
ezeket két katapulttal lehetett felbocsá
tani, főleg légi felderítő tevékenységre.
(Meg kell jegyezni, hogy a GIUSEPPE
MIRAGLIA a második világháború so
rán a hajón fellépő újabb és újabb mű
szaki problémák következtében eredeti
céljára alig került bevetésre.)
Csak az 1937-38-as Kína elleni
japán repülőgéphordozó-támadások
eredményessége, majd 1940 nyarától
a Földközi-tengeren működő brit re
pülőgép-hordozók sikerei6 döbbentették
rá a Supermarina tengernagyait arra,
hogy a flottakötelékekkel együtt haladó
„úszó repülőterek” gyors, közvetlen
beavatkozásukkal jelentősen jobb ha
tásfokkal tudnak a tengeri harcokban
szerepet játszani, mint a kisebb-nagyobb távolságokból a tengeri hely
színre hívott, szárazföldről felszálló re
pülőgépek.
Mégis Olaszország 1940. június 11 -i
hadba lépése után közel egy évnek
kellett eltelnie ahhoz, hogy a Supermarina egyértelműen döntést hozzon re
pülőgép-hordozók építésére.
A földközi-tengeri harcok és a hazai
súlyos háborús állapotok közepette
azonban már nem látszott gyorsan
megvalósíthatónak egy új, hadihajótí-
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2. ábra: Az AQUILA (ex ROMA) olasz repülőgép-hordozó (jellegrajz)
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pus, a repülőgép-hordozó részletes
műszaki terveinek elkészítése. A ko
rábban megkezdett hagyományos ha
dihajó-építések, valamint a háborúban
megrongálódott hajók javítási igényei
pedig amúgy is teljesen lefoglalták a
hajógyárak sójatereit és úszódokkjait.
Hirtelen előkerült azonban egy olasz
hajótervező mérnökök által még 1935ben, japán minta alapján készített rész
letes műszaki tervdokumentáció, amely
a 30 148 BRT-ás, 18 csomó sebes
ségű, dízelmotoros AUGUSTUS (1927)
és a 30 816 BRT-ás, 22 csomó sebes
ségű gőzturbinás ROMA (1926) nagy
utasszállító hajó repülőgép-hordozóvá
történő átalakításának lehetőségére
vonatkozott.
A két hajó átépítése csak rövid időre
igényelt nagyobb úszódokkot, a mun
kálatok zömét a hajók úszó állapotban
tartása mellett is - egy erős emelőda
rukkal felszerelt hajógyári öböl partja
előtt - el lehetett végezni. Az olasz ha
ditengerészet 1941 tavaszán lefoglalta
az Italia SA hajóstársaságtól a ROMA
(1926) utasszállító hajót, majd nyáron a
Genovai-öbölben, az Ansaldo hajó
gyárban, Carlo Sigismondi mérnök tá
bornok irányítása alatt, az 1935. évi
műszaki terveket kissé továbbfejlesztve
megkezdődött az átépítés. A hajó úszó
állapotban tartása mellett fedélzetéről
valamennyi felépítményt (árbocok, da
ruk, parancsnoki híd, kémények,
szellőző kürtők, kabinsorok) lebontot
ták. Ezután egy nagy úszódokkba he
lyezték, a hajóorr felső részét 15 méter
rel meghosszabbították, a hajótest olda
lát vízvonalban 60 cm vastagságú, tor
pedók elleni védőövvel látták el. Újabb
vízre helyezés után az eredeti gépek he
lyébe összesen 140 000 LE teljesít
ményű, legújabb fejlesztésű 4 db Belluzzo gőzturbinát építettek, 8 db olajtü
zelésű Thornycroft kazánnal.7 A turbinák
tengelyei dinamókat hajtottak meg, az
ezekkel feljesztett árammal elektromoto
rok forgatták a négy hajócsavart. A fe
délzetre egy acéloszlopokkal és traver
zekkel alátámasztott, 216,2 m hosszú
és 25,3 m széles, megemelt, sima fel
szállófedélzetet építettek, melynek egy
részét 76 mm-es vízszintes páncélzattal
fedték be repülőbombák ellen. A katapultokat és a hangártérből a repülőgépe
ket a felszállófedélzetre emelő platós lif
teket a németek szállították.
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A hajó a tervek szerint külön erre a
célra gyártott 51 db Reggiane 2001
Falco II típusú repülőgépet kapott
volna .8 Harci körülmények között két
katapultjának mindegyike 30-30 má
sodpercenként egy-egy repülőgépet
volt képes felbocsátani. A hajó új neve
AQUILA lett.
Az átalakítás után az AQUILA stan
dard vízkiszorításának 23 350 tonnát
kellett kitennie, maximális sebessége a
számítások szerint elérhette a 30 cso
mót, fegyverzetként 8 db 13,5 cm-es
ágyúval, 12 db 6,5 cm-es légvédelmi
ágyúval és 132 db 2 cm-es légvédelmi
gépágyúval kívánták ellátni. Személy
zetének létszámát 1408 főben szabták
meg, ebből 243 főt tett volna ki a re
pülőgépek hajózó- és karbantartó állo
mánya.
Az összes rögtönzés és sietség elle
nére az AQUILA elkészülte után egy
olyan gyors, nagy támadó és védő
harcerejű flotta-repülőgéphordozónak
minősült volna, mely jellemzőekben fe
lülmúlta a brit és amerikai kísérő re
pülőgép-hordozók nagy részét, és
szinte egyenértékűnek számított a nyu
gati szövetségesek második világhá
ború előtt épített flotta-repülőgéphordozóival. 1943 nyarára a hajó már csak
nem teljesen készen állt, csak fegyver
zetének egy része és a repülőgépei hi
ányoztak még.
1943. szeptember 8 -án éppen ké
szült kifutni a Genovai-öbölből a nyílt
tengerre meghajtógépei bejáratása cél
jából, amikor bejelentették Olaszor
szág fegyverletételét. A genovai ki
kötőbe azonnal behatoló német had
erők gyorsan megszállták és lefoglalták
a hajót, azonban a második világhá
ború további folyamán megfelelő re
pülőgépek és szakszemélyzet hiányá
ban nem tudtak vele mit kezdeni.
1944. június 16-án amerikai repülő
gépek szőnyegbombázást hajtottak
végre Genova ellen. Az AQUILÁ-t is el
találta egy bomba, de páncélfedélzetét
nem tudta átütni, robbanása így csak
jelentéktelen rogálódásokat okozott. A
nyugati szövetségesek légi felvételeik
alapján tartottak attól (egyébként téve
sen), hogy a németek birtokában lévő
repülőgép-hordozó a háború utolsó
napjaiban még harcképes állapotba ke
rülhet, ezért ezt megakadályozandó,
1945. április 19-én egy vegyes olasz-

-angol kishadihajó-csoport két törpe
olasz harceszközt vitt a kikötő elé .9
Egyiküknek ugyan sikerült észrevétle
nül behatolnia a kikötőbe és egy időzí
tett robbanótöltetet elhelyeznie az
AQUILA alatt, de ennek robbanása
csak a torpedó elleni védőövön okozott
kisebb sérülést. Az elkövetkező napon
olasz partizánok kísérelték meg a hajó
felrobbantását, de eredménytelenül.
Az április 23-ról 24-re virradó éjszaka a
visszavonulóban lévő németek a re
pülőgép-hordozót sietősen a kikötő
bejáratába vontatták, hogy ott blokkha
jóként elsüllyesszék. Az AQUILA túlélte
ezt is, mert a hajón elhelyezett robba
nótöltetek az elektromos gyújtóberen
dezés meghibásodása miatt egy kivé
telével nem működtek.
Amikor 1945. április 27-én reggel az
amerikai 5. hadsereg 92. hadosztályá
nak előőrsei és brit felderítők behatpltak Genova kikötőjébe, az AQUILÁ-t
szinte teljesen épnek látszóan, az öböl
vizének felszínén úszva találták. Alapo
sabb átvizsgálás után ugyan tapasztal
tak a belsejében egy kisebb vízbeszi
várgást a német robbantás következ
ményeként. A behatolt víz két-három
fokkal jobbra döntötte az AQUILÁ-t, de
egy homokzátony szerencsésen mega
kadályozta a hajó további lemerülését.
„Az elsüllyeszthetetlen olasz repülő
gép-hordozó" - írta később egy olasz
hadtörténész - „túl későn jelent meg
ahhoz, hogy részt vegyen a földközi
tengeri harcokban. Az a tény, hogy az
olasz fegyverletétel után ellene irányuló
támadások nem tudták elsüllyeszteni,
tervező- és építőmérnökeinek magas
szaktudását bizonyította. Olaszország
nak nem azért nem voltak a második
világháborúban repülőgép-hordozói,
mert nem tudtak ilyet építeni, hanem
azért, mert tengernagyai nem értették
meg ennek szükségességét, amikorra
pedig mégis megértették, túl késő lett."
Az AQUILÁ-t a háború után 1946ban La Speziába vontatták, neve he
lyébe a P 227 jelzetet kapta, majd a
megtartásáról és üzembe helyezéséről
folytatott
többéves
vita
után,
1951-1952-ben szétbontották ócska
vasnak.
Az AUGUSTUS
(1927)
nagy
utasszállító hajót 1942 novemberében
foglalta le az olasz haditengerészet az
Italia SA hajóstársaságtól. Előbb

FALCO-ra (sólyom), majd SPARVIERO-ra (karvaly) nevezték át. Az átala
kításnál gépeit meghagyták, így maxi
mális sebessége 18 csomó maradt
volna. A szándék szerint ez csak pán
célzat nélküli kísérő repülőgép-hor
dozó kategóriába tartozott volna, 182,9
m hosszúságú és 25 m szélességű fel
szállófedélzettel, mintegy 20 db Reggiane 2001 Falco //típusú repülőgéppel,
valamint 6 db 15,2 cm-es ágyúból álló
fegyverzettel. Olaszország fegyverleté
telekor, 1943 szeptemberében német
kézre került, de csak fedélzeti felépít
ményeinek bontására került sor. 1944.
október 5-én a németek Genova előtt
elsüllyesztették.

A jellegrajzokat Bak Ferenc készítette.

Megjegyzések

5. á b ra : A z AQUILA kö z é p ré s z e , á lc á z ó h á ló k k a l le ta k a rv a a g e n o v a i gyá rb a n ,
1943. aug. 2 3 -á n

1. Az eredetileg MANILA (1896) nevű
kereskedelmi hajóból alakították át. A
hajónevek mögött zárójelben elkészí
tési évük szerepel.
2. A vízirepülőgép-anyahajó (angolul
seaplane-carrier vagy tender, németül
Wasserflugzeug-Mutterschiff] vízi re
pülőgépeket visz magával. Ezeket vagy
katapulttal bocsátották fel, vagy daruval
a vízre letéve indítják. A vízre való le
szállás után daruval emelik vissza a
hajóra. A repülőgép-hordozó (angolul
aircraft carrier, németül Flugzeugträger)
kerekes futóműves repülőgépeket hor
doz. Ezek vagy katapult segítségével,
vagy a hajó sima fedélzetéről - mint
egy repülőtér kifutópályájáról - nekifu
tással szállnak fel. Leszálláskor a re
pülőgépeket a fedélzeten fékező köte
lek lassítják le, illetve állítják meg. Az
első vízirepülőgép-anyahajók az 1910es évek elején, az első repülőgép-hor
dozók pedig 1918-ban jelentek meg a
hadiflottákban.
3. Az 1921. évi washintoni flotta
szerződés ugyanazokat a hajószámo
kat és vízkiszorításokat engedte meg
Franciaországnak, mint Olaszország
nak, ez utóbbi így kapott lehetőséget
repülőgép-hordozók birtoklására.
4. Az olasz haditengerészeti vezérkar
hivatalos megnevezése.
5. A tengeri harcok elméletével és haditechnikai eszközeivel foglalkozó olasz
tudományos intézet neve.
6 . Például az 1940. november 11-ről
12-re virradó éjszaka az ILLUSTRIOUS
(1940) brit repülőgép-hordozó repülő
gépei Tarantóban elsüllyesztették az
olasz CONTE Dl CAVOUR (1915)
csatahajót, továbbá megrongálták a
LITTORIO (1940) és a CAIO DUILIO
(1915) csatahajókat, a TRENTO (1929)
nehézcirkálót és a LIBECCIO (1934)
rombolót.
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7. A Belluzzo gőzturbinákat és a meg
hajtóművek többi részeit eredetileg az
ugyancsak genovai Ansaldo hajógyár
ban építés alatt álló CORNELIO SILLA
és PAOLO EMILIO könnyűcirkálóknak
szánták, végül is anyaghiányra hivatko
zással építésüket felfüggesztették,
majd a két hajót 1942 és 1944 között
szétbontották.
8 . A leszállást fékező horoggal is ellá
tott Reggiane 2001 Falco II típusú re
pülőgépből 1943 elején mintegy 70 db
állt építés alatt, azonban az olasz
fegyverletételig mindössze 2 db készült
el teljesen. Ezeket szárazföldön egy re
pülőgép-hordozó fedélzetét utánzó kö
rülhatárolt, fékező kötelekkel is ellátott

területen a fel- és leszállás gyakorlá
sára használták fel. Maximális sebes
ségük 540 km/h körül mozgott, fegyver
zetüket 2 db 12,7 mm-es gépágyú és 2
db 7,7 mm-es géppuska képezte.
9. A vegyes olasz-angol kishadihajócsoport Ernesto Forza korvettkapitány
parancsnoksága alatt az olasz LEGIONARIO (1942) torpedórombolóból, az
MS 74 torpedóvető gyorsnaszádból, 3
db MTSM kis torpedóvető gyorsna
szádból és a brit MGB 177 (1942) tü
zérségi gyorsnaszádból állt. Az MS 74
vitte magával a két olasz „maiale”-nak
nevezett, torpedó formájú törpe harc
eszközt. Ehhez hasonlóak voltak az
1918-ban VIRIBUS UNITIS volt oszt

rák-magyar csatahajó elleni támadást
intéző harceszközök.
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A Tigris II (Királytigris) harckocsi l.rész
A Pz. K pw g T ie g e r A usf. В (Sd. Kfz. 182) kialakítása

A Haditechnika legutóbbi számaiban a
harckocsik múltja iránt érdeklődő olva
sók megismerhették a német Párduc
és Tigris páncélosok történetét, mű
szaki sajátosságait. Amint az várható
volt, néhány olvasó hasonló ismertetést
kért a második világháború legnehe
zebb, szériában gyártott harckocsijáról,
a német Királytigrisről, különös tekintet
tel arra, hogy az 1944-45-ben Magyarországon folyt súlyos harcok fontos
résztvevője volt e típus.
Ez a harckocsi csaknem 70 tonnás
tömegével és 150-180 mm-es homlok
páncéljával valóban unikum volt a má
sodik világháború igazán színes harc
kocsipalettáján is. Létrejöttében döntő
szerepe volt a túlságosan is későn tá
madt felismerésnek, hogy a német
páncélosok mindegyike a többitől csak
nem eltérő konstrukció volt, cseresza
batos vagy átvehető alkatrésszel szinte
alig rendelkeztek. A szovjet harcko
csikra jellemző praktikusan kevés főda
rab alkalmazásával szemben a német
alkatrészellátás egyre megoldhatatlanabb feladatokkal szembesült. Moto
rok, sebességváltók, kormányművek és
futóműelemek széles skáláját kellett a
front értelemszerűen kiszámíthatatlan
igényei szerint a javítószolgálatokhoz
eljuttatni. Az egyre nyomasztóbb, egyre
nagyobb alkatrészellátási problémákat
enyhítendő döntött úgy 1943 februárjá
ban a Fegyverzetügyi Hivatal, hogy az
akkor már sorozatban gyártott és a
harctereken is bevált Párduc és Tigris
harckocsik továbbfejlesztését össze-
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kapcsolják egy jelentős fődarab-szab
ványosítással. (Gyártók a MAN és a
Henschel.) A Párduc következő válto
zataként megjelölt Párduc II-nek csak
kísérleti példánya készült el a háború
végére, az egységesítési szándékot a
késői gyártású Párduc /-eken - a né
hány kevéssé látványos részen túl - a
Királytigrisse\ közös „gumitakarékos’’
acél futókerekek jelezték. A Tigris I to
vábbfejlesztése hamarabb testet öltött.
Az először csak a korábbi lépcsős he
lyett egy legömbölyített homlokpáncélkialakítással elképzelt új harckocsi vég

leges formájában már a szovjet T-34től átvett és a Párducnál is bevált, ballisztikailag előnyös formát kapta.
Az új harckocsi alig emlékeztetett
elődjére, a Tigris I-re, bár több, ott be
vált részegységet átvettek megtervezé
sekor.
A páncélteknő alapvetően más,
35-65°-ban döntött, fogazott és he
gesztett, 150 (homlok), 80 (oldal és
hátfal) és 40 mm-es (alsó és felső)
páncéllemezekből állt.
A lánctalp új kialakítású, öntött vezetőtaréjos és süllyesztékben kovácsolt

vezető nélküli szemekből állt, széles
sége 80, a tagok hossza 13 cm.
A motor és a hűtőrendszer a Pár
ducéval szinte azonos. A harckocsi fa
rában kapott helyett a HL 230 P 30 jelű,
12 hengeres, 700 LE-s benzinmotor.
Ennek két oldalán, attól páncélleme
zekkel leválasztott külön rekeszekbe
épített négy függőleges hűtőn vízszin
tesen elhelyezett ventillátorok szívták át
a levegőt.
A sebességváltó a Tigris I módosí
tott sebességváltója, 8/4 sebességfoko
zatú, Olvar 401216 В jelöléssel.
Kormányművé „kétrádiuszú” L 801
típusjelzésű, a Tigris I kormányművé
hez hasonló, attól eltér abban, hogy a
két meghajtó kúpkerék a sebességvál
tóban van csapágyazva. A legkisebb
fordulókor átmérője a Párduc 10 és a
Tigris 17 méteres átmérőjével szemben
4,8 méter.
Futóművének legtöbb eleme új
konstrukciójú. Láncmeghajtókereke a
Tigris I megfelelő alkatrészének erősí
tett változata, szintén cserélhető fogas
koszorúval. A futókerekek (oldalan
ként 9 pár, belső gumirugózású) elő
ször a harckocsigyártásban lépcsőzött
elhelyezéssel, a Tigris I-gyei azonos
módon műanyag csapágyazású lengő
karok egy darabból, süllyesztékben
kovácsolt, megerősített kivitelben ké
szültek. A rugózás a Tigris Thez hason
lóan keresztben elhelyezett, a nagyobb
teher elviseléséhez méretezett torziós
tengelyekkel megoldott, melyeknek
gyártását azonban egyszerűsítették,
azok rögzítő fogazása „finom beállítást”
már nem tett lehetővé. A láncfeszítő/vezető kerék az előző változat
megerősített, az új lánctalpakhoz mó
dosított kivitele.
A torony. Az első 50 legyártott harc
kocsit ún. „Porsche-toronnyal” szerel
ték, mely az alkalmazott páncéllemezvastagságot és a formát figyelembe
véve rendkívül munkaigényes konst
rukció volt, így az 51. példánytól egy lé
nyegesen egyszerűbben gyártható, ki
sebb és erősebb homlokpáncélzatú
(180 mm) torony került beépítésre. A
harckocsi fegyverzetét egy 8 8 mm-es
KwK 43 L/71 löveg (84 lőszerjavadal
mazással) és 2(+1) MG 34(42)-es gép
puska, valamint egy, a torony tetőpán
céljába beépített „közelvédelmi fegy
ver” (egy kis gránátvető szerkezet) al
kotta.
A fentiekben körülírt Tigris II hivata
los elnevezése Tigris harckocsi, В vál
tozat (Sd. Kfz. 182) gyártása 1944 ele
jén indul meg a kasseli Henschel mű
veknél. Ugyanazon év július-augusztu
sában érdekes módon ugyanott még
az l-es változat gyártása is folyt.
Az új a korábbi Tigris amúgy sem kis
tömegét 11 tonnával meghaladta. Az
erősebb páncélzat és a nagyobb löveg,
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A Tigris II műszaki adatai
A személyzet létszáma
A harckocsi teljes hossza
A harckocsi teljes szélessége
A harckocsi teljes magassága
A homlokpáncélzat vastagsága
Az oldalpáncélzat vastagsága
A farpáncélzat vastagsága
A páncélteknő fedélpáncélzat
vastagsága
A hk. fegyverzete
A hk. ütközeti súlya
A lánctalp szélessége
A specifikus talajnyomás
A hk. motorja
Hatósugár (út/terep)
Üzemanyagtankok
befogadóképessége
Üzemanyagfogyasztás
A hk. max. sebessége
Szabad hasmagasság
Árokáthídaló képesség
Lépcsőmászóképesség
Gázlóképesség

5
10 280 mm/7260 mm (test)
3625 mm/3755 mm
3090 mm
150 mm
80 mm
80 mm
40 mm
1x88 mm KwK 43, 3xMG 42
68 000 kg-69 800 kg
800 mm
1,02-1,03 kg/cm2
Maybach „HL234“ V12
(800 LE/3000 f/p
170/120 km
860 liter
235 g/LE/h
42 km/h
485 mm
2500 mm
850 mm
1750 mm

5. á b ra : A b a llis z tik a ila g k e d v e z ő fo rm a é s a v a sta g p á n c é lz a t
e rő s v é d e lm e t b iz to s íto tt a p á n c é lo s n a k . A k é p e n ta lá la to 
k a t vizsg á ln a k, a m e ly e k n e m ü tö tté k á t a p á n c é lz a to t

valamint az így szükségessé vált más torony elkerülhetet
lenné tette a futómű fent részletezett módosítását is.
A harckocsi „Királytlgris” elnevezését a nyugati fronton
éppen a vele szemben harcoló angolszáz szövetsége
sektől kapta. Az egyre elkeseredettebb harcokban e típus
igen kemény ellenfélnek bizonyult. Lövegével 2000 m tá
volságból 90°-os becsapódási szög esetén képes volt 152
(más adatok szerint 175) mm páncélt átütni. Saját
150-180 mm-es homlokpáncélja ugyanilyen távolságból
szemből szinte sebezhetetlenné tette.
Mindennek azonban ára volt. A hatalmas tömegű páncé
los a kötött aljzatú utakról ritkán térhetett le az elsüllyedés
veszélye nélkül. (így járt az a Királytigris is, mely Lajozs-
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7 -8 . á b ra : A z a rd e n n i e lle n tá m a d á s so rá n e g y m é ly ú tb a n
e la k a d t K irá ly tig ris e n a m e rik a i k a to n á k k é z i p á n c é ltö rő
fe g y v e re ik e t p ró b á ljá k ki. E g y e tle n lö v e d é k se m ü tö tte á t
a h o m lo kp á n cé lt.

9. á b ra : A d u n á n tú li M á rk é m e lle tt m o z g á s k é p te le n n é v á lt K i
rá ly tig ris 1945 n y a rá n (V e re s s D. C s a b a g y ű jte m é n y é b ő l)

A hatalmas test minden erősítés dacára erős torzuláso
kat okozott a futóműben. Különösen kemény, de egyenet
len talajon haladás közben fordultak elő lengőkar- és lánctalpszem-görbülések, lánccsaptörések. Ezek a hibák a
lánctalp vezetését, a harckocsi irányíthatóságát is károsan
befolyásolták.
A frontokon megjelenő Királytigris erős lövegével, vastag
páncélzatával vitathatatlanul mindenkiben tiszteletet keltett.
Szemből szinte lehetetlen volt kilőni. A harctereken maradt
példányok általában futóműtalálat vagy műszaki problémák
miatt maradtak fekve. Az egykori fotókon látható felrobban
tott példányokat többnyire saját személyzetük tette hasz
nálhatatlanná, miután a harckocsi mozgásképtelenné
vált.
Még folytak a Tigris В változat utolsó konstrukciós mun
kái a Henschel műveknél, amikor a „vadászharckocsi-program” keretében az új Tigris-alváz felhasználásával már egy
rohamlöveg tervezése is megindult.
(folytatjuk)
Schmidt László

10.

á b ra : K é s ő i g y á rtá s ú K irá ly tig ris a b u d a i v á rb a n 1944
ő szén. É rd e k e s a h iá n y z ó p a ra n c s n o k i k u p o la fe d é l

mizse közelében akadt el 1944 őszén süppedékes talajon,
és láncfeszítőkereke ma a Hadtörténeti Múzeum gyűjtemé
nyében van. Lásd HT 82/3.) Vasúti szállításhoz - ha szembeforgalommal is számolni lehetett - a Tigris I-hez hason
lóan szintén lánctalpat kellett cserélni, mely annak nagyobb
súlya miatt a korábbinál is keményebb munka volt. A közúti
hidak, felüljárók egy része nem bírta el a harckocsi súlyát,
erre egy útvonal megválasztásakor tekintettel kellett lenni,
vagy meg kellett erősíteni a műtárgyakat.
Az előzőnél nagyobb átütőképességű löveg élettartama
rövidebb volt, mint a Tigris I L/56 harckocsiágyúja. A gya
kori jusztírozás és a csőcserék miatt a gyártás későbbi
szakaszában a csövet két darabból készítették, így a csere
már egyszerűbb és kevéssé költséges lett.
A harckocsi kívülről nem látható hátrányai voltak még,
hogy lőszerjavadalmazása az előző változathoz képest 8
darabbal csökkent, az üzemanyag-fogyasztás tovább
nőtt, valamint, hogy a harckocsi tornyának belső tere igen
szűk volt, kevesebb mozgásteret biztosított a személyzet
nek, mint a Tigris /-es tágas tornya.
A Királytigris csaknem 70 tonnás tömege hatalmas ter
het rótt a 700 LE-s motorra. A mozgékonyság növelése a
háború végéig megoldhatatlan probléma maradt. Ferdi
nand Porsche tervezett a páncéloshoz egy 16 hengeres,
X-elrendezésű, turbófeltöltős, léghűtéses dízelmotort,
mely két példányban el is készült, de beépítésre csak az
egyik került. Ugyancsak a neves konstruktőr tervezett eh
hez a harckocsihoz egy, a páncélos üzeméhez illesztett
nyomatékgörbéjű, gázturbinás meghajtóegységet is. Ez
azonban csak a kísérleti szakaszig jutott el.

1 1 -1 2 . á b ra : A z ism e rt, e d d ig i le g tö k é le te s e b b K irá ly tig ris m o d e ll, m e ly e t a B a jo r K é s z e n lé ti R e n d ő rs é g e g y tagja
ké szíte tt. A h a rc k o c s im a k e tt lé p té k e 1:6,5-ös. T e ljese n
fé m b ő l k é szü lt, acél, a lu m ín iu m , ré z é s va s n y e rs a n y a 
g o k fe lh a sz n á lá s á v a l. S ú lya m e g k ö z e líti a 6 0 kg-ot.
A lá n c ta lp s z e m e it k ü lö n le g e s b ro n z ö tv ö z e tb ő l fé m ö n 
té s s e l á llíto ttá k elő. J o g g a l v e tő d h e t fe l a kérd é s, h o g y
e g y ilye n tö k é le te s m á s o la t - ha a z e re d e tin é l te rm é s z e 
te se n kis e b b is - ille th e tő -e m é g a m o d e ll v a g y m a k e tt
m e g je lö lé s s e l?
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• Kéziratotokat nem őrzünk meg, de kívánságra visszaküldjük.
Borító 2. oldal: A JAS-39 Gripen vadászgép 6 db Sidewinder légiharcrakétával
az 1996-os szeptemberi Air Display bemutatón (BAe Military Aircraft) - felül
A Pápai repülőezred Griff századának 6115-ös számú MiG-21 bis vadászgépe,
1998. junius 4-én a lengyelországi Zegrze Pomorskie-i repülőtéren
lőgyakorlaton R-13M rakétával (dr. Toperczer I.)
Borító 3. oldal: Az eddigi legtökéletesebb Tiger В modell, amely M:6,66-os
léptékű, 152 cm hosszú, teljesen összeállítva kb. 100 kg tömegű. A Bajor
készenléti Rendőrség egy tagjának munkája. (Schmidt László)

Címképünkön:
T-72M 1 harckocsi a tatai
hadgyakorlaton (Tóth László)

Hátoldali képünkön:
A n -1 2 4 -1 0 0
teherszállító
repülőgép felszállása a tököli
repülőtéren 1997. november
22-én (Szekeres Gábor)

Ára: 160 Ft
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